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Místostarosta Herold: Vrátíme fotbal do Hlubočep
 Pamatujete si na fotbalový
klub SK Hlubočepy? V roce
2006 slavil 100 let výročí
svého vzniku. Bohužel dva
roky poté fotbalistům zbyly
jen oči pro pláč, pozemky
klubu se totiž staly majetkem
soukromého developera.
Hlubočepy – Ten se přes
odpor místních léta snažil prosadit výstavbu bytů
na získaných pozemcích.
Naštěstí k pozemku nebyla
vhodná příjezdová cesta, a tak
se nakonec rozhodl nabídnout hlavnímu městu Praze
pozemky ke směně. Tu po
mnoha peripetiích schválilo
Zastupitelstvo
hl. města Prahy
v lednu loňského roku. Pak
se řešilo, zda
zůstanou městu,
MÍSTOSTAnebo přejdou do
ROSTA LUKÁŠ správy městské
HEROLD
části. Dnes jsou

NA HLUBOČEPSKÉM HŘIŠTI by se opět měli prohánět fotbalisté. Foto: archiv
již pozemky bývalého fotbalového hřiště svěřené Praze 5.
Jaký tedy bude další osud této
části Hlubočep?

Rekonstrukce hřiště
i zámečku
„Rád bych vrátil do Hlubočep
fotbal. Ten tam patřil od nepaměti a nemá cenu vymýšlet

něco jiného. Nechceme však,
aby se hřiště zcela uzavřelo.
Hřiště a jeho okolí může být
pro Hlubočepské centrem
komunitního setkávání,
komunitního života. V rámci diskuzí, které plánujeme
uspořádat, by právě místní
občané měli říci své představy, jak dále místo využít,“

Španělská chřipka řádila i na Smíchově
Praha 5 – Letos si připomínáme 100. výročí
pandemie španělské chřipky, která si vyžádala miliony životů a neušetřila ani dnešní
oblast Prahy 5. „V Praze, kde zatím nebylo
o smrtelných obětech nic slyšet, onemocněl
dle sdělení úřadu místodržitelství chřipkou
znovu značný počet osob. Jako první oběť
je v Prager Tagblattau uváděn koncipient
pražského policejního ředitelství JUDr. Egon
M. Prorok ze Smíchova, jenž umřel na zápal
plic v důsledku chřipky ve věku 25 let,“ uvádí
se v nově vydané knize „Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918“ historika

KRÁTCE Z PĚTKY

lékařství Haralda Salfellnera. Autor publikace
dále zjistil, že si chřipka vybrala oběti i mezi
lékaři. „24. října 1918 je podle zprávy v Časopise lékařů českých na smíchovském obecním
hřbitově na Malvazinkách v 57. roce svého
života pohřben dlouholetý vrchní okresní
lékař MUDr. Michael Horníček. Horníček
sloužil více než 25 let na smíchovském okresním hejtmanství a zasazoval se zejména o péči
o hluchoněmé. 21. listopadu 1918 umírá na
španělskou chřipku i MUDr. Zdeněk Havlasa,
asistent oddělení pro patologickou histologii
a prosektury České dětské nemocnice.“ (red)

Galerie Butovice se rozšířila
Nové Butovice – Rozsáhlá
rekonstrukce obchodního
centra Galerie Butovice byla
v polovině března ukončena.
Probíhala za provozu centra
od ledna 2016, kdy přípravy
zabraly skoro celý rok 2015.
Hlavními změnami prošel
vstupní foyer, který nově zdobí
unikátní designový lustr, dále
nákupní pasáže a foodcourt,
kde se nyní může naráz usadit
až 430 zákazníků. Byla zvětšena nákupní plocha a součástí
obchodního centra se stala
čtvrtá pražská prodejna KIKA,
první na levém břehu Vltavy.
Díky ní se obchodní centrum
zvětšilo o cca 15 000 m2. Celková plocha nové Galerie Bu-
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říká místostarosta Prahy 5
Lukáš Herold (ODS), který má
na starosti sport.
Podle něj se nejen musí vybudovat nové zázemí a obnovit
trávník, ale v havarijním stavu
je i opěrná zeď podél fotbalového hřiště. „Přestože půjde o poměrně velmi nákladnou rekonstrukci, jsem přesvědčen, že se
to vyplatí, že do toho musíme
jít. Místo má jedinečnou atmosféru a už vidím ty rozzářené
dětské tváře honící se za tím
krásným kulatým nesmyslem,“
vysvětluje Herold a dodává:
„Nyní je třeba nalézt budoucího
provozovatele a s ním a Hlubočepskými připravit projekt na
rekonstrukci místního fotbalového hřiště.“ Stejně tak by se
podle něj mělo co nejrychleji
začít s rekonstrukcí sousedního hlubočepského zámečku
(Raudnitzův dům), ve kterém
by měly pod vedením radnice
vzniknout byty s pečovatelskou službou pro naše seniory.
„Věřím, že se s tímto projektem
již nebudeme tak loudat a že
tato část Hlubočep prokoukne,“
uzavírá Lukáš Herold. (red)

Zápis do jeslí Na
Hřebenkách
Praha 5 – V jeslích na Hřebenkách 3 pokračují zápisy.
Pokud uvažujete o zápisu
vašeho dítěte, můžete se
přijít podívat a projednat
s vedoucí jeslí Romanou Simičovou veškeré vaše dotazy nebo ji kontaktovat na
tel. 774 246 007, 775 788 005,
257 221 454, e-mailem:
simicova@csop5.cz. Info
na www.csop5.cz. (red)

Hledáte práci
na vzduchu?

ZVENKU JSOU ZMĚNY nejvíce patrné na vzhledu a technickém řešení fasády,
která je částečně prosklená, a nabízí tak krásný výhled do okolí. Foto: GB
tovice je tedy 51 500 m2, čímž
se stala šestým největším centrem v Praze. Součástí rozšíření

jsou i nové podzemní garáže,
parkoviště má nyní celkovou
kapacitu 1400 míst. (red)

Praha 5 – Organizace cvičící
psí pomocníky pro nevidomé klienty hledá aktivní
osobu, která by zhruba
2x týdně 5 hodin pečovala
o zeleň a venkovní úpravu
střediska. Nabízí práci na
DPP, ﬂexibilní pracovní
dobu, klidné vybavené
pracovní zázemí. Info na telefonu 251 611 154, popřípadě
na e-mail: sekretariat@vodicipsi.cz. Středisko výcviku
vodicích psů, Klikatá 613/2A,
Jinonice (autobus 149 zastávka Hutmanka). (red)

