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Pětka začne stavět
v Košířích novou školu

Radnice Prahy 5 plánuje vypsat veřejnou zakázku na stavbu
základní školy, která by měla vzniknout na místě současné
speciální školy pro děti s autismem v ulici V Cibulkách v Košířích.
Její stavba by měla vyjít asi na čtvrt miliardy korun bez DPH.
Radnice zároveň plánuje stavbu mateřské školy místo nynější
dvoutřídky v ulici Naskové. Do doby, než budou stavby hotové,
bude městská část hledat dočasné prostory pro výuku.
ůvodem plánovaných investic je nedostatečná kapacita škol v oblasti Košíř. Městská část se nedávno dohodla
s magistrátem na tom, že od něj získá areál
speciální školy pro děti s autismem V Cibulkách, kde následně vybuduje velkou školu.
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Výměnou radnice přenechá městu pozemky
poblíž základní školy Nepomucká, kde přestavbou nynějšího dřevěného pavilonu
vzniknou moderní prostory pro děti s autismem. „Nová škola přímo na Cibuleckém kopci je pro nás dlouhodobě nejlepší řešení z ně-

kolika možných. První zprávy z magistrátu
nebyly příznivé, museli jsme zpracovat vlastní studii proveditelnosti a postupně velkou
Prahu přesvědčit, že půjde o řešení, které
bude prospěšné pro všechny zúčastněné
strany. Pro rodiče a budoucí školáky v blízkém okolí v prvé řadě,“ řekla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
„Trvalo to poměrně dlouho a jednání byla
náročná. Chtěl bych poděkovat radnímu pro
oblast majetku na magistrátu panu Chabrovi, který se na konečné dohodě významně
podílel. Věřili jsme, že jde o ideální umístění
nové budovy ZŠ a dopředu jsme udělali některé důležité kroky včetně přípravy studie
stavby, takže další postup bude o to rychpokračování na straně 3
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Základní škola na
sídlišti Barrandov
zavede bilingvní, tedy
dvojjazyčnou výuku. Už
v nadcházejícím
školním roce by se žáci
školy Chaplinovo
náměstí mohli některé
předměty učit
i v angličtině.
átá městská část jako zřizovatel školy toto rozhodnutí podporuje. Dvojjazyčné neboli bilingvní vzdělávání je
způsob výuky, kdy je v hodinách
student vyučován ve dvou roz-

P
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Na Barrandově se budou
některé předměty učit i v angličtině

dílných jazycích. „Bilingvní výuka je velmi vhodnou alternativou k tradičnímu vzdělávání
a zkušenosti jsou jednoznačně
pozitivní. Proto jsme směrem ke
školám iniciovali tuto možnost.
Zájem projevilo více ředitelů našich škol, ale nejdále pokročila
základní škola na Barrandově,
která se pro zavedení tohoto

typu výuky navíc výborně hodí,“
vysvětlila starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).
Základní a mateřská škola
Chaplinovo náměstí na Barrandově každoročně otevírá vyšší
počet prvních tříd a zavedení bilingvní výuky nijak neovlivní
umístění dětí ze spádové oblasti,
jejichž rodiče nebudou mít o ten-

to druh výuky zájem. Děti budou
do bilingvní třídy přijímány podle
standardních kritérií zápisu do
škol a předchozí znalost anglického jazyka se nevyžaduje. „Budeme schopni výuku pokrýt
kmenovými pedagogy naší školy
a program je ﬁnancován ze státního rozpočtu. Městská část,
jako náš zřizovatel navíc podpoří
přítomnost rodilých mluvčích ve
vyučování,“ řekla ředitelka ZŠ
a MŠ Chaplinovo náměstí Veronika Urban Volfová. Rada páté
městské části již odeslala žádost
školy na Ministerstvo školství,
které musí výuku ve dvou jazycích povolit. Podle ideálního scénáře se na Barrandově zapojí
první žáci do bilingvní výuky už
red
letos v září.

Studenti středních škol, kteří díky programu JA
Studentská firma reálně podnikají, se v lednu
utkali v soutěži JA Top Logo o nejlepší vizuální
identitu studentské firmy. Nejprve proběhlo první
kolo soutěže na regionální úrovni. Následně se
krajští vítězové utkali v národním finále.
Absolutní prvenství získala firma Cool hůl, kterou
provozují žáci Střední školy umělecké a řemeslné
v Praze. Vítězný tým studentů ze Zlíchova porazil
112 studentských firem z celého Česka.

„J

e cool mít svou vlastní
hůl“ zní slogan studentů ze Zlíchova, kteří
se věnují ruční výrobě a prodeji
dřevěných vycházkových holí
tak zvaně na míru. „Účelem loga
je předvést, co děláme, s čím pracujeme a co přinášíme zákazníkům. Chtěli jsme, aby působilo
esteticky a zároveň jednoduše,
stejně jako naše hole. Má ladné
křivky a pro dřevo typicky hnědou barvu. Prstenec pod madlem
znázorňuje eleganci hole. Snažili

jsme se zaujmout potencionálního zákazníka, vyjádřit podstatu, působit osobitým vzhledem, držet krok s dobou, ale
zároveň působit klasicky. Vytvořili jsme si celou architekturu
značky. A logo, stejně jako slogan
jsou její esencí,“ uvedl ředitel
studentské ﬁrmy Cool hůl Janek
Drdácký.
V soutěži JA Top Logo se letos
představilo 113 studentských ﬁrem z celého Česka. Úkolem studentů bylo graﬁcky ztvárnit logo

Foto Pear_media.cz

Nejlepší logo vytvořili
studenti z Prahy 5

své ﬁrmy a natočit krátké promo
video k ﬁremnímu produktu či
službě. „Soutěž si klade za cíl
zdokonalit podnikající studenty
v marketingu a máme ohromnou
radost, s jakým zájmem se už
druhý rok od svého vzniku setkala. V soutěži studenti získají
nové podněty od lidí z praxe,
díky kterým mohou svůj byznys
posunout ještě dál. Logo ﬁrmy
Cool hůl vybrala 35členná porota
především pro jeho čistotu a vystižení podstaty podnikání, ve vi-

deu ﬁrma dobře popsala problémy a potřeby své cílové skupiny a prezentovala své řešení,
včetně názorných ukázek výroby
a výsledných produktů,“ zhodnotil Martin Smrž, ředitel neziskové organizace JA Czech,
která soutěž JA Top Logo realizuje. Jako ocenění čeká všechny
vítěze krajských kol soutěže návštěva Evropského parlamentu ve
Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové
red
(ANO).
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Pětka začne stavět v Košířích...
dokončení ze strany 1
lejší,“ dodal místostarosta páté městské části
Martin Damašek (TOP 09).

Praha 5 s návrhem směny před časem
město sama oslovila. Magistrát jej nejprve
odmítl s tím, že pozemky nejsou pro stavbu
vhodné a záměr by zasáhl speciální základní
školu pro děti s poruchami autistického spektra, která se vedle nich nachází. Školský odbor nakonec negativní stanovisko přehodnotil za předpokladu, že speciální škola získá
optimální podmínky pro vzdělávání žáků se
speciálními potřebami.
Radní Jan Chabr (TOP 09) vysvětlil, že
speciální základní škola zřizovaná magistrátem by se z ulice V Cibulkách měla přesunout
do prostor, které vzniknou přestavbou dřevěného pavilonu u základní školy Nepomucká přezdívaného dřeváček. Tím se uvolní
prostory V Cibulkách, kde rozšířením nynější budovy i na sousední pozemky městská
část získá plnohodnotnou základní školu.
Chabr dodal, že záměr by měl být dokončen
k začátku školního roku 2023/2024.

Veřejná zakázka
Radnice na stavbu nové základní školy vypíše veřejnou zakázku, již dříve si nechala
zpracovat architektonickou studii. Využije
takzvanou metodu Design & Build, při které
vybraný dodavatel zajistí kompletní práce
včetně projektové dokumentace. Dřívější architektonická studie odhadovala náklady na
stavbu na 192 milionů korun bez DPH, ale
s ohledem na vývoj cen ve stavebnictví se

Foto Podradnici.cz

Město bylo
původně proti

Nová škola bude potřeba pro očekávaný větší počet dětí v Košířích a vydělat by na
tom měla i tamější speciální škola.
však předpokládá, že celkové náklady přesáhnou částku 250 milionů korun bez DPH.
Kromě toho plánuje městská část vypsat
soutěž na prostory, které by měla využívat
do doby rozšíření školských kapacit. Kromě
základního školství by měly nabídnout i předškolní třídy, protože radnice plánuje místo
nynější dvoutřídní školky v Naskové ulici postavit zařízení s pěti třídami a do té doby
bude nutné děti někam umístit. Hledané prostory musí být podle Pětky k dispozici po
čtyři školní roky, od roku 2022/2023 do roku
2025/2026 včetně. Vítaná je eventuální
možnost prodloužení, pokud by došlo k prodlení s výstavbou školy.

Dětí bude přibývat
Podle demograﬁcké prognózy vzroste do
konce roku 2030 zejména vlivem nové výINZERCE V5-0202

stavby počet obyvatel Prahy 5 o 12 až 19 tisíc
lidí. Výrazně má vzrůst počet dětí i seniorů.
Proto bude nutné zajistit dalších 1500 míst
v základních školách. Kromě plánované
školy v Košířích mají další vzniknout ve vznikající čtvrti Smíchov City a na Barrandově.
Ohledně školství se na radnici Prahy 5 objevily spory v souvislosti s tím, že starostka
Pětky má od městské části pronajatou školskou budovu v Plzeňské ulici pro svoje soukromé gymnázium. Podle kritiků by ji měla
přenechat původnímu účelu základní školy
a nebylo by nutné utrácet stamiliony za novou budovu. Starostka uvedla, že pokud se
to ukáže jako nejlepší řešení, je ochotná budovu uvolnit. Zároveň odmítla, že by byla ve
střetu zájmů s odkazem na to, že v době uzavření smlouvy o pronájmu školy nebyla v poJitka Kačánová
litice.
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Velkoobjemové
kontejnery
o VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný, nebezpečný odpad , bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.
Stanoviště hrazená
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.
25. 2.– 26. 2.
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)
4. 3. - 5. 3.
■ Pod Hájem x U Pernikářky
■ Souběžná II x Na Vidouli
11. 3. – 12. 3.
■ Česká (proti č. 7)
■ Za Zámečkem (proti č. 10)
18. 3. – 19. 3.
■ Brdlíkova (parkoviště u hřbitova)
■ U Jinonického rybníčka (proti
č. 7)

D

25. 3. – 26. 3.
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Nad Koulkou x Na Neklance
Stanovišťě hrazená
z rozpočtu MHMP
Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku podle harmonogramu. Na stanovišti bude přítomna obsluha, která
bude koordinovat ukládání odpadů a zajistí, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo
možné předat k dalšímu využití.
23. 2. 14.00–18.00
■ Na Pomezí (proti č. 17)
24. 2. 14.00–18.00
■ V Břízkách (proti č. 11)
25. 2. 14.00–18.00
■ Lumiérů x Barrandovská
2. 3. 14.00–18.00
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
3. 3. 14.00–18.00
■ Gabinova (slepá část)
4. 3. 14.00–18.00
■ Plzeňská x U Demartinky
9. 3. 14.00–18.00
■ Prachnerova x Hlaváčkova
10. 3. 14.00–18.00
■ Smrčinská x Na Císařce
11. 3. 14.00–18.00
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště
16. 3. 14.00–18.00
■ Jenišovská x Peroutkova
(u trafostanice)
17. 3. 14.00–18.00
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
18. 3. 14.00–18.00
■ Hlubočepská x K Dalejím
23. 3. 14.00–18.00
■ Pražského (u č. 608)
24. 3. 14.00–18.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská
Zdroj: MČ Praha 5

Jak nakládat s olejem
● Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
Zdroj: Pražské služby
a svody v domech..

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu
ontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu hl. m. Prahy
a jsou určeny pouze na
bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, ; ne živočišné zbytky).
Po celou dobu přistavení bude
u kontejneru odborná obsluha,
která zamezí odložení nesprávného druhu odpadu.

K

Stanoviště BIO VOK
sobota 19. 3. 9.00–12.00
■ Zdíkovská x Libínská
sobota 26. 3. 9.00–12.00
■ U Mrázovky x Nad Bertramkou
Objemné odpady i bioodpady
je možné předávat také ve sběrných dvorech hl. města Prahy.
Zdroj: MČ Praha 5

Sběrny nebezpečných odpadů
Nebezpečné odpady je možné předávat opět ve sběrných dvorech
a dále také ve sběrnách nebezpečných odpadů.
Stabilní sběrny nebezpečného odpadu v Praze 5:
● Areál spol. Pražské služby, a.s., Ke Kotlářce 4, Praha 5
Provozní doba: pondělí–pátek od 6.00 do 14.00 hodin
Telefon 284 098 476
● Areál spol. Pražské služby, a.s., Klikatá 1238/90c, Praha 5
Provozní doba: pondělí–pátek od 8.00 do 16.00 hodin
Telefon: 731 663 582
● Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Puchmajerova, Praha 5
Provozní doba: pondělí–pátek od 8.30 do 17.00 hodin (v letním
období do 18 hodin), sobota od 8.30 do 15.00 hodin
Telefon: 251 612 343
Zdroj: MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků
peciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží
k umísťování použitých potravinářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plastovém obalu (bez igelitových pytlíků). Pokud umístíte použité
oleje a tuky do skleněných nádob, igelitových pytlíků, plechových obalů či do obalů od minerálních olejů, znemožníte tím
následné zpracování odpadů.
V případě nedodržování kázně
při sběru bude dané stanoviště
zrušeno a nádoby odvezeny.

S

Stanoviště tříděného odpadu
s nádobami na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností:
■ 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 Komerční bankou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)
Zdroj: MČ Praha 5

Jak správně
likvidovat léky
● Zákon o odpadech deﬁnuje léky jako „nebezpečný odpad“
a podle toho je také třeba s nimi zacházet. V žádném případě
není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně
s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.
● Správným způsobem je odevzdání léků v lékárně, příp. ve
Zdroj: SUKL
sběrném dvoře, pokud nepoužitá léčiva přijímá.
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Adaptaci známého autobiografického románu
Édouarda Louise, hvězdy francouzské literatury,
Dějiny násilí uvádí v české premiéře Švandovo
divadlo. Příběh mladíka, který se stal jedné
vánoční noci obětí zločinu, režíruje Tomáš Loužný
patřící k nejnadějnějším tvůrcům nastupující
divadelní generace.
ilný příběh vyprávěný
z hlediska oběti je líčený
jako napínavá detektivka
naruby. „Téměř přesně před deseti lety, v prosinci roku 2012,
byl tehdy dvaadvacetiletý francouzský spisovatel Édouard
Louis ve svém bytě okraden, znásilněn a málem uškrcen. Zločiny
spáchal muž, jehož Louis potkal
na ulici poté, co se vracel z vánoční večeře,“ vylíčil dramaturg
inscenace David Košťák výchozí

S

impuls ke vzniku románu známého u nás nejen v queer komunitě. Podle Tomáše Loužného,
režiséra a současně i autora divadelní adaptace, lze Dějiny násilí vnímat jako osobní terapii
i společenskou diagnózu.
Hlavní postavu, mladého homosexuála Eddieho procházejícího trnitou cestou vzpomínek
i policejního vyšetřování hraje
Oskar Hes, nejmladší člen hereckého souboru Švandova divadla.

Foto Michal Hančovský

Příběh o zločinu a předsudcích
ve Švandově divadle

První čtená zkouška inscenace Dějiny násilí ve Švandově divadle
Muže jménem Reda, náhodného
milence a násilníka, ztvárňuje
Jan Grundman. Claru, Louisovu
sestru žijící v zajetí úzkoprsých
názorů malého města, ztvárňuje
Nataša Bednářová. Jako zástup-

INZERCE V5-0203

ce institucí – od policistů po lékaře – uvidí diváci Marii Štípkovou a Davida Punčocháře. Na
programu Švandova divadla jsou
Dějiny násilí 5. a 29. března.
red

6

Zpravodajství z Prahy 5

Zvířecí záchranná stanice
zažila rok ježka
Další náročný rok má za sebou Záchranná stanice
hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy
v Jinonicích. V pořadí již třetí rok po sobě
překonala hranici pět tisíc přijatých pacientů.
minulém roce přijali ošetřovatelé zvířecí záchranky celkem 5.275 živočichů 138 různých druhů. To je
o 89 pacientů více než v roce
2020 a zároveň druhé nejvyšší
číslo v historii jejího fungování.
Větší počet zvířat zaznamenali
zvířecí záchranáři jen v roce
2019, kdy jim pod rukama prošlo
5.368 zvířat. Uplynulý rok však
statistiky rekordního roku 2019
přece jen v něčem překonal. V roce 2021 přijali absolutně nejvíc
ježků od začátku provozu stanice. Celkem 786 ježků představovalo 15 procent všech přijatých
pacientů, a dokonce 56 procent
všech přijatých savců.
Celkem 423 ježků se do záchranné stanice pro zraněné živočichy dostalo kvůli vysílení
nebo kvůli zranění, například od
strunových sekaček, aut nebo
volně pobíhajících psů. Další početnou skupinou byla malá,
nesamostatná ježčata. Důvody,
kvůli nimž se do péče stanice dostávají dospělí ježci a ježčata,
spolu často souvisí. Pokud dojde
ke zranění či usmrcení samice,

Foto Lesy hl.m. Prahy 2x
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která pečuje o mláďata, postižena jsou následně také ona a potřebují pomoc.
V Praze se vyskytuje ježek východní i ježek západní. Ježků východních ale mezi pacienty bývá
víc a v loňském roce jich v záchranné stanici přijali skoro dvakrát tolik. Stejně jako v roce
2019 tento nárůst zřejmě zapříčinily příhodné klimatické podmínky, které ježkům východním
umožnily mít druhý vrh. Ježci
východní se probouzí ze zimního
spánku a rozmnožují dříve než
ježci západní. První vrh mláďat
tak mohou mít už na konci května nebo začátkem června a po
6 až 8 týdenní péči o mláďata
a 35 denní březosti stihnou mít
ještě jeden vrh, obvykle na přelomu srpna a září. Ježci západní
spí déle a mláďata mívají až na
konci července nebo začátkem
srpna. Druhý vrh už tak v našich
zeměpisných podmínkách nestihnou. Tomu odpovídají i časové úseky, v nichž se do stanice
„východní“ a „západní“ ježčata
dostávala. Zatímco mláďata ježka západního začali záchranáři

V roce 2021 pečovali pracovníci Záchranné stanice o 283 osiřelých
ježčích mláďat.

přijímat 14. srpna a poslední ježče se objevilo 1. listopadu, mláďata ježka východního přijímali
již od 12. června až do 5. listopadu, přičemž od 20. srpna se jednalo právě o mláďata z druhých
vrhů. 275 ježků vypustili pracovníci stanice zpět do přírody ještě
před příchodem zimy.
Ježci mají Prahu snad dokonce
rozdělenou. Z městských částí
Praha 3, 4, 8, 9, 10, 11 a 12 se
do Jinonické záchranné stanice
dostávali hlavně ježci východní.
Na levém břehu Vltavy se naopak vyskytují spíš ježci západní. Pokud se ježčí pacient našel například na území Prahy 5,
13 a 16 nebo v Praze-Zbraslavi,
obvykle se jednalo právě o ježka
západního.
Provoz záchranné stanice pro
zraněné živočichy je ﬁnančně
velmi náročný. Stanici je možné
ﬁnančně podpořit dvěma základními způsoby. Formou sponzorství nebo formou adopce jednoho
z našich trvale handicapovaných
zvířat, která se už nemohou vrátit zpět do volné přírody. Za rok
2021 se pro stanici podařilo vybrat přes milion korun, z čehož
57 procent tvořily sponzorské
příspěvky od ﬁrem i jednotlivců
a 35 procent adopce trvale handicapovaných živočichů. Celkem
86 tisíc korun vybrala stanice
prostřednictvím fundraisingové
kampaně Dobrý dar pro mléčný
bar na náhradní výživu pro malá
savčí mláďata, která se do její
péče dostávají v důsledku nejrůznějších tragédií v době, kdy
jsou ještě zcela závislá na mateřském mléce. Další prostředky se
podařilo vybrat díky prodeji charitativních kalendářů s fotograﬁemi zvířecích pacientů a vykrared
jovátek na cukroví.

Přibudou
koše na výkaly
sí exkrementy ve veřejném prostoru jsou
dlouhodobým problémem, který se však podařilo
v posledních letech výrazně
zlepšit. Přesto radnice apeluje na majitele psů, aby
nezapomínaly na svou povinnost znečištění neprodleně odstranit. „Samozřejmě chápeme, že čím více
košů, tím větší pravděpodobnost, že je pejskař využije. Proto pravidelně navyšujeme počet těchto košů. Na
druhé straně si musí každý
majitel psa zajistit úklid
vlastními silami a prostředky. Někdy se setkáváme
s názorem, že když zaplatí
poplatek za psa, o exkrementy se postará město. Ale
tak to není. Chceme čisté
ulice a parky a je to i odpovědnost každého majitele
psa,“ připomíná místostarosta Prahy 5 pro správu veřejného prostoru, zeleň a životní prostředí Lubomír
Brož (ANO). Aktuálně je na
území Prahy 5 rozmístěno
238 košů na psí exkrementy. Na nejvíce exponovaných místech, jako je Smíchov, sídliště Barrandov
a část Radlic navíc probíhá
red
úklid vysavačem.

P
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ
SESTRU
do nepřetržitého provozu,
úvazek dohodou.
Pěkné prostředí, možnost
ubytování pro ženy,
přátelský a dobrý kolektiv,
spokojení pacienti.
Více na:
www.domovrepy.cz
Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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Zpravodajství z Prahy 5

Historicky cenná budova bývalého zámečku
prošla náročnou a citlivou rekonstrukcí za
bezmála 134 milionů korun. Klasicistní
Raudnitzův dům teď přivítá první nájemníky
z řad seniorů, kteří budou mít k dispozici i zázemí
pro pečovatelskou službu a ordinaci praktického
lékaře.

„J

de o spojení památkově
chráněné budovy a moderního zázemí pro sociální služby 21. století. Poprvé
jsme například v zařízení podobného typu instalovali akumulační nádrže na dešťovou vodu,
která se využije na zalévání
a splachování WC,“ řekl místostarosta Prahy 5 pro strategický
rozvoj a investice Tomáš Homola
(STAN).
Raudnitzův dům nově nabízí
22 malometrážních bytů pro seniory v dispozici 2+1 a 1+1 s bezbariérovou úpravou, dále dva
malometrážní byty pro učitele
z blízké základní školy a jeden
byt pro domovníka. Součástí
komplexních služeb v prostředí
chráněného krajinného území
bude i ordinace lékaře a nabídka
doplňkových služeb v podobě

masáží, pedikúry a kadeřnictví.
Areál Raudnitzova domu doplňuje i společenský sál, zimní zahrada a prostory pro komunitní
centrum.
„Chceme, aby kulturní památka nebyla uzavřenou komunitou,
ale počítáme i s aktivitami lidí
z blízkého okolí. Mělo by to být
historické místo v krásném prostředí pro mezigenerační setkávání a pořádání různých akcí,“
dodal radní pro sociální oblast
Petr Lachnit (ANO).
Zámeček, na jehož rekonstrukci byly využity i dotace
z Evropské unie, datuje svoji historii do druhé poloviny 16. století. Původní tvrz v běhu času
měnila podobu i účel využití.
Na sklonku 18. století například
sloužil jako panský hostinec
a později byl přestavěn v klasici-

Senior akademie
zahájí nový ročník
ěstská část Praha 5 připravila ve spolupráci
s Městskou policií hlavního města Prahy nový cyklus
dvouhodinových vzdělávacích
přednášek z oblasti prevence kriminality. Senior akademie je určena pro všechny aktivní seniory
s trvalým bydlištěm v Praze 5.
Přednášky Senior akademie
budou zpestřeny praktickými
ukázkami, promítáním instruktážních ﬁlmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu
jsou zajištěny také zajímavé exkurze. Bezplatný přednáškový
cyklus se bude konat vždy jed-

M

nou týdně od 16. března do
25. května v zasedací místnosti
Zastupitelstva Městské části
Praha 5 ve Štefánikově ulici. Témata Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu
metropole nebo Senioři versus
podvodníci budou přenášet pracovníci útvaru prevence Městské
policie hlavního města. Zájemci
o účast na zajímavém a současně
i poučném cyklu přednášek mohou kontaktovat Petra Chvátala
na telefonu číslo 257 000 468 či
e-mail petr.chvatal@praha5.cz.
red

Foto Praha5.cz

Kulturní památka Raudnitzův dům
slouží seniorům

stním stylu do soukromé venkovské rezidence.

Den otevřených dveří
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 pořádá
23. února od 13 do 16 hodin
v Raudnitzově domě Den otevřených dveří. Ve všech prostorách
bude zajištěna komentovaná
prohlídka, zájemci budou moci
nahlédnout do bytů, které dům
s pečovatelskou službou nabízí

v rámci moderního seniorského
bydlení. Účastníci akce se dozví,
jak si o tuto formu bydlení požádat a také se seznámí i se službami, které Centrum nabízí, jako
je otevření nového wellness a komunitního centra. Zde budou poskytovat služby i pro veřejnost
a organizovat vzdělávací a kulturní akce s cílem podpory mezigeneračních a sousedských vztahů nejen pro občany z Hlubočep
a přilehlých lokalit Prahy 5. red
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