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Václav Láska: Nechci už být jen
hasič požárů založených na radnici

● Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat
do zastupitelstva Prahy 5?
Byla to moje senátorská zkušenost. Zjistil
jsem, že možnosti senátora pracovat pro lidi
v jeho obvodě mají své hranice. Třeba v rámci
obrany obyvatel před nesmyslnými developerskými projekty jim můžu jako senátor radit, poskytovat právní nebo i materiální pomoc. Ale je to často boj s větrnými mlýny.
Dokážu špatné projekty oddálit, ale je-li developer dostatečně trpělivý, není moc šance
ho zastavit úplně.
● A toho asi můžete dosáhnout především prací na radnici…
Přesně tak. Můžete třeba nastavit kvalitní
pravidla a regulační plány pro výstavbu. Důležité je také nezbavovat se strategických pozemků městské části. A podobné je to se
spoustou dalších věcí, jako je doprava, zeleň
nebo veřejný prostor. Nechci zkrátka být jen
hasič požárů založených na radnici. Chci se
podílet na tom, aby takové požáry vůbec nevznikaly.
● Budete to zvládat i s funkcí senátora?
Ano. Já sice kandiduji jako dvojka kandidátky, ale zavázal jsem se občanům, že nepřijmu žádnou placenou funkci. Budu řadový
zastupitel a samozřejmě budu k dispozici našemu týmu svojí zkušeností nebo právním
vzděláním.

Foto SEN 21

Václav Láska (SEN 21) je už osm
let senátorem. Letos v září se
rozhodl poprvé kandidovat také
do zastupitelstva Prahy 5.
Ačkoli sám chce být jen
řadovým zastupitelem, svými
zkušenostmi podpírá tým
nadšených lidí, se kterými sdílí
koaliční kandidátku. A společně
s nimi věří, že konečně provětrá
pětkovou radnici.

Osm let Monika Shaw Salajová a Václav Láska pracují pro občany Prahy 5 ze senátní
kanceláře. Od září snad s celým týmem už přímo z radnice.
● Co byste rád změnil na radnici Prahy 5?
Chtěl bych radnici otevřenou lidem, prostou jakéhokoliv střetu zájmů. Chtěl bych
radnici, kde se bude její vedení rozhodovat
podle toho, co je pro lidi nejlepší, a ne, co je
výhodné pro soukromé zájmy toho kterého
radního.
● A co když někteří občané například
zrovna nové zástavbě na úkor zeleně
v Praze 5 fandí?
Je mi jasné, že se člověk nemůže zavděčit
všem. Nevadí mi, když někdo má na věci jiný
názor než já a přeme se o to, čí názor je
správný. Ale přeju si, aby i lidé s odlišnými
názory na určité řešení věcí věřili tomu, že
se snažím postupovat podle svého nejlepšího

vědomí a svědomí a za mými názory není
žádná levárna nebo soukromý zájem.
● Dlouhodobě poukazujete na nekalé
praktiky některých developerů v Praze 5.
Bude tohle i vaše téma do voleb?
Ano, bude. Koneckonců obrany občanů
před nesmyslnými developerskými projekty
se týká 70 % mé senátní práce v obvodě. Neřízená developerská výstavba navíc vede ke
spoustě dalších problémů, jako je doprava,
nedostatek míst ve školách a školkách nebo
brutální ztráta zeleně a prostoru pro relaxaci. Když připustíte realizaci špatného developerského projektu, založíte tím na
spoustu dalších problémů pro lidi, kteří v daném místě žijí.
pokračování na straně 2
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Václav Láska: Nechci už být jen hasič...
dokončení ze strany 1
● Jednička a kandidátka na starostku je
vaše kolegyně Monika Shaw Salajová.
Jak jste se poznali?
Poprvé jsme se viděli měsíc před mými prvními volbami do Senátu, tedy někdy v září
2014. Se svými zahraničními zkušenostmi
z politiky mi okamžitě postavila na nohy moji
do té doby sice nadšenou, ale dost chaotickou
předvolební kampaň. No a já jí patnáct minut
po svém zvolení nabídl místo asistentky. Od
té doby spolu spolupracujeme. Avšak nikoli
jako senátor a jeho asistentka, ale jako rovnocenný tým.
● Nezdá se, že by ji práce na radnici svou
náročností měla vyvést z míry.
To by ji určitě nevyvedla. Ona je až extrémně schopná věci vymýšlet, organizovat
a hlavně realizovat. Většina lidí má jen jednu
z těchto vlastností. Třeba jsou kreativní, mají
spousty nápadů, ale neumí věcí pak realizovat a dotáhnout do konce. Monika to dokáže.
Kdyby ona nevedla moji druhou volební kampaň, tak si vůbec nejsem jistý, že bych dokázal Michaela Žantovského porazit.

záchranné stanice pro zvířata Zuzanu Pokornou či sympaťáka za všech okolností, vydavatele Jinonického kurýra Svatopluka Bartoně.

A může být, že s takovými máme i hodně
společných témat a názorů a lidé mezi námi
budou váhat.
● Jak byste to řešil?
Třeba že můžou na magistrát volit ten
druhý subjekt a na naší městské části můžou
volit nás, protože my síly netříštíme
a všechno, co máme a umíme, chceme věnovat Praze 5.

● V Praze 5 se uchází o důvěru mnoho
dalších subjektů. Proč by lidé měli dát důvěru zrovna vám?
V první řadě se mnou mají lidé na Praze 5
osmiletou zkušenost. A pokud se jim moje
práce dosud líbila, tak je prosím, ať dají důvěru i našemu týmu. Za něj dám ruku do
ohně. Pak je třeba ještě říct, že v Praze 5 budou kandidovat subjekty, které nemám rád
a klidně s nimi vyloučím povolební spolupráci – to je třeba ANO. Jsou tu ale i subjekty,
v jejichž případě se těším, až se po volbách
spojíme a radnici společně vyvětráme.

● Jaké má podle vás kandidátka SEN 21
v Praze 5 šance?
Já věřím tomu, že co se týká pořadí na cílové pásce, tak budeme „na bedně“. A co se
týká získaných procent, tak nepůjdeme pod
12 % hlasů.
Zadavatel a zpracovatel: SEN 21

Foto SEN 21 3x

● Kdo další s vámi kandiduje za SEN 21?
Tým skvělých a schopných lidí, kterým
přeju, aby dostali pětkovou radnici do ruky.
To by byla jízda. Jmenovat můžu třeba vždy
empatickou herečku Michaelu Badinkovou,
neunavitelného ekologa a řemeslníka Milana
Vrkoče, nepřehlédnutelného předsedu Společnosti proti developerské výstavbě v Prokopském údolí Jiřího Hurdálka, laskavou
a obětavou hlavní ošetřovatelku jinonické

Za tým SEN 21 dá Václav Láska ruku do ohně.

Kandidátka na starostku Monika Shaw Salajová, senátor Václav Láska a ekolog Milan
Vrkoč tvoří čelo kandidátky SEN 21.

Obrana obyvatel před nesmyslnými developerskými projekty je bez spolupráce
radnice boj s větrnými mlýny.

3

Zpravodajství z Prahy 5

Další prostor pro setkávání
Vedení radnice Prahy 5 schválilo
záměr pronájmu nebytového
prostoru ve Švédské ulici 1844
a 1845 pro Centrum sociální
a ošetřovatelské pomoci
Praha 5. Vznikne v něm
detašované pracoviště
Komunitního centra Prádelna.
omunitní centru Prádelna nyní sídlí
v Holečkově ulici 38a, kde svou činnost provozuje od roku 2012. Za
dobu svého dlouhodobého fungování si vytvořilo nejen stálou řadu návštěvníků, zájemců a i příznivců, ale společně s dalšími
komunitními centry Louka a Konírna zajišťuje ucelený systém nabídky vzdělávacích
a aktivizačních programů s podporou mezigeneračních vztahů.
Prádelna nabízí svým návštěvníkům multifunkční komunikační prostor pro nejširší
veřejnost se zaměřením na seniory, pro které
je připravena pestrá nabídka vzdělávacích
a aktivizačních programů, mezi oblíbené patří pohybové aktivity, zdravotní cvičení, jazykové kurzy, semináře, workshopy, tvůrčí
dílny apod. Koncepce center je založena na
ﬁlosoﬁi společného setkávání se napříč cílovými skupinami, vzájemného sdílení
a zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, což znamená samozřejmě i prevenci osamocení zejména pro seniorskou veřejnost a podporu mezigeneračních vztahů.
„Každým rokem vzrůstá počet zájemců
o jednotlivé programy, akce a aktivity. Prádelna má za svoji dlouholetou činnost
v těchto prostorách již nyní velmi vytíženou

Foto CSOP Praha 5

K

Nové prostory KC Prádelna ve Švédské ulici před opravou
kapacitu provozu. Pronájem dalšího nebytového prostoru Prádelně umožní a pomůže
realizovat některé ze stávajících programů
v dispozičně vhodnějších podmínkách a zároveň nabídka komunitních aktivit bude dostupná pro další návštěvníky a zájemce
z Prahy 5, zejména z lokality Hřebenek, Košíř, Smíchova a okolí,“ informoval radní Petr
Lachnit (ANO). Díky detašovanému komunitnímu pracovišti bude možné rozšířit
a obohatit programy o nové okruhy vzdělávacích a zájmových akcí a aktivit.
Především se do nových prostor přesune
část seniorských pohybových aktivit, kterým
již kvůli velkému zájmu stávající kapacita tělocvičny v centru v Holečkově ulici nedostačuje. Mělo by to alespoň částečně uspokojit
INZERCE V5-0803

převis poptávky po některých z těch nejžádanějších cvičeních a pohybových aktivitách.
Kromě toho však nové prostory představují
také příležitost k rozšíření nabídky a oslovení
dalších skupin potenciálních klientů. Konkrétně se jedná o rodiny s dětmi, zejména
zapojení matek s malými dětmi do činnosti
komunitního centra, neboť podobně jako senioři je právě tato skupina ohrožena sociální
izolací až jistou formou vyloučení.
Nové prostory poslouží i jako zázemí pro
studentská nebo poloprofesionální divadla
malých forem, komponované pořady, tematické diskusní večery, setkání se zajímavými
lidmi apod. Cílem je vybudovat komunitu,
jež atraktivní prostor oživí a naplní smyslem
red
vzájemného sdílení a setkávání se.
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Nebeští jezdci v Portheimce

a výstavě jsou k vidění kostýmy ze
stejnojmenného ﬁlmu Jindřicha Poláka, včetně lodičky architekta Jana
Kaplického, který v něm hrál jednu z menších rolí. Také věci z pozůstalosti autora
knižní předlohy i spoluautora scénáře Richarda Husmanna, bývalého palubního
střelce RAF a naší jednotky na východě,
který do války odešel v 16 letech. Návštěvníci
také uvidí vybavení našich letců RAF, včetně
části výstroje Jaroslava Doktora, odborného
poradce ﬁlmu, pilota RAF. Součástí výstavy
jsou i panely popisující historii vzniku ﬁlmu
v roce 1968 a jeho následné osudy, knihu
a samotného Richarda Husmanna, který by
letos oslavil 100. narozeniny. „Součástí výstavy budou dokumenty z Husmanovy pozůstalosti, plakáty i další dokumenty spojené
se vznikem a promítáním ﬁlmu, jazykové
knižní předlohy, také původní vybavení letců
RAF, kteří se podíleli na takřka autentických

N

polečenské a kulturní akce dostanou v parku Sacré Coeur nové zázemí. Rada páté městské části
schválila zhotovitele stavby, která nabídne širší využití veřejného prostoru
v oblíbeném parku v těsné blízkosti Anděla.
„Kvalitní, čistý a udržovaný veřejný
prostor je jedním ze základních úkolů
samosprávy. Věřím, že se pavilon stane
vyhledávaným místem a lidé si k němu
rychle najdou cestu. Velmi se těším na
první společenské a kulturní zážitky
v parku Sacré Coeur,“ řekl místostarosta Prahy 5 s gescí v oblasti kultury Lukáš
Herold (ODS).
Pavilon z vysokopevnostního betonu
s částečně prosklenou stříškou dostane
světlý přírodní odstín a jeho piedestal
vynikne díky speciálnímu růžovému pohledovému betonu. Přístupový chodník
k pavilonu pak bude osazen drážkami
s LED svítidly. Výrazným prvkem pavilonu bude schodovitý piedestal se skleněnou střechou, jehož zvýšená plocha
umožňuje lepší výhled na panorama
Prahy. Projekt je z dílny Ing. Arch. Daniela Piechua na podkladě návrhu Denisa Strmiskova Studio.
Stavba bude sloužit široké veřejnosti,
jako krytý zahradní pavilon zejména pro
svatební obřady. Příjemné prostředí venkovní scény jistě přiláká také milovníky
hudby, výstav a dalších společenských
akcí. Navržený objekt splňuje bezbariérové užívání staveb.
Svojí formou a umístěním se tak stane
součástí parku a přirozeně splyne s okolred
ní přírodou.

S

Foto Filip Procházka

V letošním roce uplyne již sté
výročí od narození autora knižní
předlohy a spoluautora knihy
Nebeští jezdci Richarda
Husmana. Pátá městská část
připravila ve spolupráci
s klubem Vojenské historie
276th Sqdn (renacted) RAF
v letohrádku Portheimka
výstavu, která připomíná
stejnojmenný legendární
a takřka autentický film
o hrdinech z bitvy o Británii
režiséra Jindřicha Poláka.

V parku vyroste
nový pavilon

scénách z leteckých bojů o Británii. Vzpomínat budeme i na slavnou Joy Kadečkovou,
bývalou příslušníci WAAF,“ prozradil kurátor
výstavy Filip Procházka.
Výstava v galerii Portheimka pod záštitou
místostarosty Prahy 5 Lukáše Herolda
(ODS) potrvá do 19. srpna. Otevřeno je od
úterý do neděle od 13 do 18 hodin.
Kniha Filipa Jánského, vlastním jménem
Richarda Husmanna, válečného veterána,
příslušníka RAF a československého letce
v SSSR, Nebeští jezdci, se stala literární
předlohou stejnojmenného ﬁlmu Jindřicha
Poláka. Poprvé byla vydána (vzhledem
k okolnostem) na šťastném počátku šedesátých let a i kvůli stylu, jakým byla napsána,
si získala velkou popularitu. Ostatně to, že
podle ní vznikl ﬁlm, je toho výmluvným důkazem. Nicméně kniha, byť se v některých
pasážích liší od ﬁlmu, si získala své čtenáře
i v dalších letech. Film Nebeští jezdci popisuje osudy československých letců v bombardovací peruti Royal Air Force. Jedná se
o ﬁktivní peruť, která má ve ﬁlmu číslo 276.
Fiktivní proto, že ve ﬁlmu je to národnostně
smíšená a bombardovací. Ve skutečnosti tato
peruť působila u Air Sea Rescue. Film ukazuje osudy členů posádky letounu wellington
red
s označením OJ-F.

Hřiště na Hořejším nábřeží
čeká modernizace. Bude mít i kluziště
ekonstrukce hřiště na Hořejším nábřeží zapadá do celkového plánu městské části rozšiřovat multifunkční
hřiště v jednotlivých lokalitách. Výběrové řízení na zhotovitele stavby podle už vypracované zadávací dokumentace bude mít jediné
hodnotící kritérium, a to cenu. Praha 5 předpokládá, že celková hodnota zakázky výrazně nepřevýší 30 milionů korun.

R

„Hřiště na Hořejším nábřeží je svojí polohou nad Smíchovskou náplavkou naprosto
unikátním místem v centru metropole. Naším cílem je, aby sloužilo celoročně zejména
dětem, obsáhlo možnosti několika sportů
a bylo vhodným doplňkem k trávení volného
času na náplavce pro celé rodiny,“ vysvětlil
záměr rekonstrukce radní pro sport David
red
Dušek (STAN).

Foto MČ Praha 5

Radní páté městské části schválili vyhlášení výběrového řízení na
rekonstrukci multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží. Součástí
projektu je i vytvoření ledové plochy pro bruslaře.
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Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

o VOK lze odložit starý
nábytek, koberce, linolea,
zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odložit živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice a sporáky.
Seznam stanovišť hrazených
z rozpočtu MČ Praha 5
Kontejnery hrazené z rozpočtu MČ Prahy 5 se nyní přistavují
v pátek od 16.00 do 20.00 hodin
a v sobotu od 10.00 do 14.00 hodin. Na stanovišti bude přítomna

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. Pokud do-

D

obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů.
19. 8. – 20. 8.
■ Ke Smíchovu
■ Kobrova (u č. 6)
26. 8. – 27. 8.
■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Brdlíkova (u hřbitova)
2. 9. – 3. 9.
■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)
9. 9. – 10. 9.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
16. 9. – 17. 9.
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)
23. 9. – 24. 9.
■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na HřebenZdroj MČ Praha 5
kách

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů
lužba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro
občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví obsluhy.
Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atd. Z tohoto

S

důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blízkém okolí od dané svozové
zastávky. V rámci mobilního sběru je možné odložení těchto druhů odpadů:
Nebezpečné: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti,
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty, léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
Zdroj MHMP
lahvích)

Trasa A, sobota 10. 9.
■ Křižovatka ulic Vítězná x Zborovská
■ Křižovatka ulic náměstí Kinských x Rošických
■ Náměstí 14. října (u kostela)
■ Křižovatka ulic Ostrovského x Kováků
■ Křižovatka ulic Plzeňská x Holečkova (Mlynářka)
■ Křižovatka ulic Nad Zámečnicí x Plzeňská
■ Křižovatka ulic Pod Klamovkou x Vrchlického
■ Křižovatka ulic Starokošířská x Vrchlického
Trasa B, sobota 17. 9.
■ Křižovatka ulic Na Hřebenkách x Pěší
■ Křižovatka ulic Pod hájem x U Pernikářky
■ Ulice Nad Klikovkou (u č. 11)
■ Ulice Musílkova (u č. 62)
■ Křižovatka ulic Na sklonku x V Cibulkách
■ Křižovatka ulic Na Stárce x Nad Turbovou
■ Křižovatka ulic Zahradníčkova x Vstupní
■ Křižovatka ulic U hrušky x Kudrnova

8.00–8.20
8.30–8.50
9.10–9.30
9.40–10.00
10.20–10.40
10.50–11.10
11.20–11.40
11.50–12.10
8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.40–10.00
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00

K

jde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, bude
přistaven kontejner nový.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5. Kontaktní osoba Milan Tikal, telefon
257 000 307, e-mail milan.tikal@praha5.cz.

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ Pechlátova č. 16
neděle
21. 8. 10.00–13.00
28. 8. 10.00–13.00
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12) neděle
28. 8. 10.00–13.00
■ U Klikovky (proti č. 23)
neděle
■ Prosluněná x V Násypu
neděle
4. 9. 10.00–13.00
neděle
11. 9. 10.00–13.00
■ Štorkánova x K Vodojemu
■ V Cibulkách x Na Výši
neděle
11. 9. 10.00–13.00
■ Svornosti x Pod Tratí
neděle
18. 9. 10.00–13.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
neděle
25. 9. 10.00–13.00
Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
20. 8.
9.00–12.00
■ Na Homolce (proti č. 16)
sobota
■ Musílkova x Schodová
sobota
3. 9. 13.00–16.00
■ Holyňská x Švábova
sobota
10. 9.
9.00–12.00
17. 9.
9.00–12.00
■ Výmolova (u zahrád. kolonie) sobota
Objemné odpady i bioodpady
je možné předávat také v některém z 16 sběrných dvorů hlavního města Prahy.
Tato služba je pro občany s trvalým pobytem na území města
bezplatná. Ve sběrných dvorech
je možné si domluvit zajištění
odvozu odpadu.Cena této nad-

standardní služby je stanovena
za naložení a za ujeté kilometry.
Odvézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hl. města Prahy.
Další informace poskytuje Odbor správy veřejného prostranství a zeleně MČ Praha 5.
Zdroj MČ Praha 5

Sběr olejů a tuků
peciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží
k umísťování použitých olejů
a tuků z přípravy potravin, a to
pouze v neprodyšně uzavřených
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 opakovaného nedodržování kázně při sběru bude
dané stanoviště zrušeno a nádoby odvezeny.
Stanoviště tříděného odpadu
s nádobami na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností.

S

■ 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
■ Nepomucká (u domu č. 9)
Zdroj MČ Praha 5
INZERCE V5-0805

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE
Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.: 777 148 506
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Smíchovské nádraží patří k nejvytíženějším
železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím
Hlavním, na které bylo napojeno deset let po
svém vzniku, a nádražím Masarykovým. Vedení
radnice Prahy 5 uvítalo záměr hlavního města
zrealizovat projekt pod názvem Terminál
Smíchov. Smíchovské nádraží by se podle něj
mělo v budoucnu stát příjemným prostorem
navazujícím na rezidenční část Smíchov City.
Záměrem je vybudovat dopravní terminál
21. století, což odpovídá také dokumentu
Strategie rozvoje městské části Praha 5 2030+.
míchovské nádraží je využíváno pro rychlíkové
spoje do Německa a jižních
Čech, dále pro příměstské vlaky
linky S7 do Poberouní a S65 do
oblasti Rudné u Prahy. Trať využívají i rekreanti, zvlášť k cestám do oblasti Radotína, Černošic, Řevnic, Karlštejna, Srbska
a Berouna.
Nová podoba Smíchovského
nádraží by měla sjednotit dopravní uzly a nabídnout rychlejší
a celkově snadnější přestup mezi
různými druhy dopravy čímž
bude lépe propojena železniční
doprava s autobusy, městskou
hromadnou dopravou, metrem
i parkovištěm P+R. „Prioritou je
zajištění plynulé, bezpečné a po-

S

hodlné dopravy na území Pětky
a umožnění volby pro každý typ
dopravy s výběrem vhodné kombinace pro cestování městskou
dopravou. K tomu je nezbytné
vybudování základní páteře nadřazené komunikační sítě, což je
Radlická radiála, Městský okruh,
Dvorecký most a ve výhledu
Břevnovská radiála,“ řekl radní
Prahy 5 pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).
Dojde k výrazné změně v autobusové dopravě, zejména pro
příměstské a dálkové autobusy
končící nyní Na Knížecí a před
nádražím Smíchov. Projekt počítá s přesunutím autobusů do
nového terminálu nad nástupišti
železniční stanice. Prostor před

Foto ŠJů, Wikimedia Commons

Proměna Smíchovského nádraží

nádražním se promění díky
novému uspořádání zastávek
tramvají a autobusů a umožní
cestujícím jednodušší přesun do
nádražního terminálu. Tramvajová trať se narovná a oddálí od
obytných domů, což výrazně sníží hluk a přispěje také zklidnění
průjezdné dopravy. Celý prostor
bude zútulněný a počítá i s osazením nových stromů.
Pátá městská část poskytne
investorovi pozemek za účelem
realizace stavby „Terminál
Smíchov“, na němž bude zřízeno
stanoviště pro stavbu po dobu
366 dní v roce 2024. „Pozemek
městské části bude využívaný
především pro umístění stavebního materiálu, aby mohla začít

dlouho očekávaná revitalizace
Smíchovského nádraží. Staveniště bude zajištěno a oploceno.
Zhotovitel stavby společnost SUDOP Praha zajistí bezpečnost,
aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku,“ vysvětlil
místostarosta odpovědný za majetek Martin Damašek (TOP 09).
V průběhu stavebních prací
bude také zajištěna ochrana
stromů, porostů a ploch pro
vegetaci. Po skončení pronájmu
budou výkopy ve vegetaci urovnány, doplněny kvalitním substrátem a osety travním osivem.
Dále zmizí veškerý stavební odpad a pozemek bude městské
části vrácený v neporušeném
red
stavu.

Historie Smíchovského nádraží
ako druhá velká pražská
železniční stanice se 14. července 1862 na okraji tehdy
ještě samostatného Smíchova
otevřelo nádraží České západní
dráhy. Na jeho místě dnes funguje nádraží Praha-Smíchov,
postavené v padesátých letech
minulého století. Stanice zahájila provoz pod názvem Praha
jako konečná stanice České západní dráhy vedoucí z Bavorska
přes Plzeň na předměstí Prahy.
Původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války
nezachovaly.
V roce 1872 se do stanice napojila trať Buštěhradské dráhy

J

z Hostivic. V témže roce byla
dokončena Pražská spojovací
dráha, která vedla přes vltavský
železniční most a stanici Vyšehrad přes dnešní Hlavní nádraží do Výhybny Hrabovka.
Tato dráha se až do roku 1888
používala pouze pro nákladní
dopravu. V roce 1873 byla uvedena do provozu trať Pražsko-duchcovské dráhy z Mostu přes
dnešní Rudnou u Prahy. Od roku 1895 se stanice nazývala
Smíchov, v letech 1909 až 1920
pak Smíchov státní nádraží.
Mnoho desítek let bylo nádraží známé jako nádraží Západní dráhy nebo krátce Zá-

padní nádraží. Koncem druhé
světové války nádraží poškodilo
spojenecké bombardování, zasáhly ho také události Pražského povstání v květnu 1945,
kdy v jeho prostoru operovaly
tři obrněné vlaky. V 50. letech
bylo původní nádraží, které
stálo trochu severněji než dnes,
zbouráno a v letech 1953 až
1956 vzniklo nové nádraží
podle projektu architektů Jana
Zázvorky a Ladislava Žáka ve
stylu klasicizujícího funkcionalismu. Výrazný prvek výzdoby
odbavovací haly tvoří budovatelská freska Richarda Wiesnera. K dalším úpravám došlo

roku 1985 při napojení na pražské metro. Tehdy byla kolem
hlavní odbavovací haly přistavěna přízemní budova a došlo
tak k rozšíření vnitřního prostoru.
Nádraží od té doby nebylo rekonstruováno a začalo chátrat.
Ve druhé polovině 21. století
byla provizorně vyměněna zastaralá informační technika,
nádražní budova dostala provizorní nová okna a dveře a došlo
k odstranění stánků s občerstvením ze třetího nástupiště.
Na počátku roku 2021 byl
ukončen provoz tradiční náred
dražní restaurace Oaza.
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Soutěž o návrh památníku připomínajícího
osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda
Peroutky, který bydlel a tvořil v domě
v Matoušově ulici poblíž parku Portheimka, má
svého vítěze. Porota v soutěži vybrala dílo
Ing. arch. Radka Talaše s názvem „Jací jsme“.
zadání pro soutěž bylo vytvoření návrhu výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla,
které by mělo svým výtvarným
ztvárněním, použitými materiály a proporcemi dotvářet charakter a atmosféru veřejného
prostranství parku Portheimka
nebo Matoušovy ulice. Původní
idea vytvořit dílo k připomínce
a důstojnému připomenutí výjimečné osobnosti Ferdinanda Peroutky přišla od místostarosty
Prahy 5 odpovědného za oblast
kultury Lukáše Herolda (ODS)
a zastupitele Viktora Čahoje

(TOP 09). „Jsme rádi, že to bude
důstojné připomenutí Ferdinanda Peroutky v jiné konsekvenci,
než tomu bylo v soudním sporu
s prezidentskou kanceláří,“ řekl
Lukáš Herold.
Pětičlenná porota složená ze
zástupců radnice, architektů či
umělců vybrala jako nejpovedenější návrh Ing. arch. Radka Talaše, na druhém místě skončil
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica.
Třetí cena nebyla udělena. „Mezi
oběma oceněnými a ostatními
návrhy byl velký kvalitativní rozdíl. Žádný z dalších návrhů nesplnil očekávání do té míry, aby

INZERCE V5-0804

INZERCE V5-0802

pro město na podporu současného umění ve veřejném prostoru se podařilo ve spolupráci
s městskou částí Praha 5 zrealizovat soutěž na jeho podobu. Těším se na realizaci, která kromě
vzpomínky na spisovatele a pražského rodáka bude i příležitostí
pro Pražany seznámit se s tvorbou současných českých umělců,“ řekla pražská radní pro
kulturu a cestovní ruch Hana
red
Třeštíková (Praha sobě).

● Soutěžní návrhy na památník Ferdinanda Peroutky si mohou
zájemci prohlédnout do 25. srpna v Galerii D v letohrádku Portheimka.
● Výstava je otevřena od úterý do neděle od 13 do 18 hodin.

INZERCE V5-0801

V

mu porota udělila cenu. A to jak
v rovině konceptu, tak v rovině
realizovatelnosti,“ vysvětlil Lukáš Herold. Vítězný návrh s titulem „Jací jsme“ kombinuje jasný
symbol a konkrétní citaci Peroutkovy knihy „Jací jsme“. Tvarově
odkazuje k ikonické dýmce, s níž
je Ferdinanda Peroutka neodlučně spjat na řadě dobových fotoportrétů, ale posouvá ji k abstrahované formě.
Soutěž na nový umělecký objekt ve veřejném prostoru byla
ﬁnancována z programu pražského magistrátu Umění pro
město. „Pomník takové osobnosti, jako byl Ferdinand Peroutka,
v hlavním městě dosud chyběl.
Díky našemu programu Umění

Foto MČ Praha 5

Soutěž o návrh památníku
Ferdinanda Peroutky zná vítěze

LEGENDÁRNÍ
NEKOREKTNÍ HUMOR?
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