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Dárky pro všechny...

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
DÁRKOVÝM ZBOŽÍM

Högerova 1098/11, Praha 5 - 152 00
mobil: 777 252 494, 608 252 494

e-mail: info@in-spirace.com
www.facebook.com/INspirace.obchod

e-shop na:
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Polštář "GREY DOG" 45x45cm - 520gr., 
835,- Kč, www.in-spirace.com

Figurka "ANGEL with DIAMOND" v krabičce,
85,- Kč, www.in-spirace.com

Keramická aromalampa "LEAFS" 7x9cm,
85,- Kč, www.in-spirace.com

Textilní přehoz "GREY HEARTS" 240x260cm 
285gr., 2.359,- Kč , www.in-spirace.com

Keramická konvice "PASTEL" 18x14x11cm 550ml, 
311,- Kč, www.in-spirace.com

Svíčka válec "SNOW FLAKE" 6x7cm - 170gr., 
128,- Kč, www.in-spirace.com

Porcelánový termohrnek "SWEET" 400ml,
258,- Kč, www.in-spirace.com

Keramický hrnek "HOMEMADE II." 11x8x7cm
200ml, 125,- Kč, www.in-spirace.com
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editorial

Vážení čtenáři,
už se chystáte na Vánoce

nebo si pořád nechcete připus-
tit, že jsou tu svátky za pou-
hých několik týdnů? Patříte
k těm, kteří nakupují dárky
v průběhu celého roku, nebo
necháváte pořizování vánoč-
ních překvapení na poslední
chvíli? Ať tak nebo tak, přiná-
šíme vám tipy na to, jaké dár -
ky můžete letos pořídit, řadu
z nich bez nepříjemného pobí-
hání po přeplněných obcho-
dech a postávání v nekoneč-

ných  frontách. Advent začíná už za dva týdny, pokud budete
mít chuť se vánočně naladit, vydejte se na některý z advent-
ních koncertů, které se konají ve smíchovské Galerii Port -
heimka. Nezapomínáme ani na dopravní témata, přinášíme
jich hned několik. Dozvíte se třeba, že radnice plánuje vysta-
vět parkovací dům, který by alespoň částečně řešil potíže
s parkováním po zavedení parkovacích zón, dozvíte se také,
kdy skončí výluka některých autobusových linek. Lidé by
měli mít možnost mluvit do toho, kam směřuje městská část,
v níž žijí, jednu takovou příležitost mají obyvatelé pětky
právě teď. Soukromý investor by rád v městské části vystavěl
hokejovou halu a vy máte prostřednictvím ankety možnost
se k plánu vyjádřit. Politici, které jste zvolili do zastupitelstva
Prahy 5, se zase vyjadřují k zástavbě městské části.

Vaše Zuzana
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VAŠE BEZSTAROSTNÁ J ÍZDA

NOVÝ CITROËN C4
1,2 PureTech 110  manuální 5-st.
Prodloužená značková záruka 
EssentialDrive v ceně na 5 let 
nebo 80.000 km.

ZÁŽITEK ZA VOLANTEM JEDINEČNĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY.
Za volantem Citroënu C4 budete ve městě i na dálnici překvapeni pocitem pohody. Nová řada Citroën C4 se opírá o přednosti a uznávané silné stránky vozu C4. 
Je příslibem vysoké úrovně komfortu a jedinečného zážitku z jízdy. Nová C4 přináší lepší motorizace a užitečné technologie.

VAŠE BEZSTAROSTNÁ J ÍZDA

ZA OPRAVNOU 1, PRAHA 5  /  TEL. 234 096 630  /  WWW.AUTAMOTOL.CZ

VAŠE CENA
339 900 

Kč s DPH
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aktuality

Provoz úřadu
bude omezen

Omezen bude v pátek 18. listopa -
du provoz Úřadu městské části
Praha 5. Úřad bude uzavřen

s vý  jimkou podatelny v bu  dově úřadu
na nám. 14. října, oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů a oddělení
ověřování v budově úřadu Štefánikova
13, 15 a Infocentrum Barrandov.

Veřejné bruslení
na Nikolajce

Zabruslit si na zimním stadionu
Nikolajka je možné každou so-
botu a neděli od 14.00 do 16.00

hod. Kromě bruslení pro veřejnost je
možné využít i hodiny bruslení pro ro-
diče s malými dětmi a pro seniory. Zá-
jemci si mohou na místě vypůjčit brusle
nebo si ty své nechat nabrousit. Bruslit
se dá také na stadionu v Bronzové, sta-
dion se otevírá veřejnosti 17. listopadu.
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INZERCE V5-1128

Těšit se můžete na vystoupení 
ZŠ Drtinova a Marthy a Teny 

Elefteriadu. Provázet večerem 
bude již tradičně Jakub Železný.

 Malé pohoštění zdarma.

Pod záštitou starosty
Radka Klímy a místostarostů

 Martina Slabého a Víta Šolleho.

V zasedací místnosti zastupitelstva
páté městské části se 24. listopadu
uskuteční slavnostní večer nazvaný

Rok Věry Menčíkové. Akci pořádá městská
část a Šachový klub Smíchov, během ve-
čera budou předány ceny sedminásobné
mistryně světa v šachu Věry Menčíkové.
Sportovní součástí akce bude odehrání si-

multánek dvou šachových velmistryň a re-
prezentantek ČR s dvacítkou vybraných
hráček z řad mládeže šachových klubů
z Pra hy a celého Česka. Cílem akce je
propa gace šachu, rozvoj koncentrace, trpě -
livosti, mentální odolnosti, kreativity, intu-
ice, paměti, analytického myšlení, samo-
statného rozhodování dětí a mládeže.

Slavnostní večer
Věry Menčíkové

Nová pravidla
pronájmů 

Nová pravidla pronájmů nebytových
prostor schválili radní páté městské
části. Nebytové prostory se již bu -

dou vybírat dvoukolově s tím, že v prvním
kole předloží zájemci záměr, až v druhém
kole se bude hodnotit cena. „Chceme tím
zajistit vliv městské části na pokrytí služeb
a nabídky v dané lokalitě, jen tak můžeme

vyjít vstříc poptávce místních obyvatel.
Pokud budeme vědět, že v místě je příliš
bufetů, ale chybí opravna obuvi, upředno-
stníme opravnu obuvi. Nebo budeme mít
za určitých podmínek možnost zachovat
původní, již fungující provoz, pokud řádně
platí nájem a lidé jsou s ním spokojeni,“
řekl radní Pavel Richter (TOP 09).

ZÁZRAK VÁNOC V PORTHEIMCE
ADVENTNÍ STEZKA A JEŽÍŠKOVA DÍLNA PRO RODINY S DĚTMI

KDE: VILA PORTHEIMKA i v PARKU

KDY: 5. 12. Až 11. 12. OD 8.00 DO 13.00 - ŠKOLY A ŠKOLKY

OD 13.00 DO 17.00 pro veřejnost každý den

SO a NE: od 8.00 do 18:00 pro rodiny s dětmi, prarodiče vítáni

Ochutnejte Vánoce na ADVENTNÍ STEZCE a tvořte v JEŽÍŠKOVĚ DÍLNĚ.

Otevřete kouzelným klíčem MAGICKÝ KALENDÁŘ

 nebo napište  JEŽÍŠKOVI DO POHÁDKOVÉ

SCHRÁNKY.

HLEDEJTE POKLAD U ZIMNÍ VÍLY A UŽIJTE SI TVORBU DEKORACE DOMŮ DLE VLASTNÍ FANTAZIE.

Více na www.creativeworld.cz a www.praha5.cz a www.galerieportheimka.cz
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Rumunské
odpoledne v Prádelně

Na 16. listopadu je v Komunitním
centru Prádelna naplánováno
Rumunské odpoledne. Zajíma-

vosti o Rumunsku představí veřejnosti
zástupci Rumunského kulturního in-
stitutu. Mluvit se bude například o tan -
ci, krojích, řemeslech či kulinářských
specialitách.

Navštivte
Den páry

Den páry se bude konat ve Výtop -
ně Zlíchov 19. listopadu. Akce je
určena všem milovníkům loko-

motiv, páry a starých strojů. Konat se
budou komentované prohlídky histo-
rickým objektem výtopny, výstava par-
ních lokomotiv a v plánu jsou i jízdy
parními vlaky po okolí. K vidění bude
dále i výstava nákladních automobilů
značek Praga a Tatra. 

INZERCE V5-1116

Výstava o venkově
v Národopisném muzeu

Pět milionů
na opravy chodníků

Výstava „Poznejte život na českém
venkově“ pokračuje v Národopisném
muzeu – Musaionu na Smíchově.

Po trvá do 2. dubna příštího roku a příchozí
se seznámí s každodenností českého, mo-
ravského a slezského venkova v druhé po-

lovině 19. a na počátku 20. století. Předsta-
ven bude venkov prostřednictvím běžných
a pro venkov typických činností, jako je
pěstování a zpracování potravin, chov do-
bytka nebo řemeslná výroba. Výstava je in-
teraktivní, a proto je vhodná i pro děti.

Za pět milionů korun opraví pátá
městská část chodníky. Částku pošle
městská část Technické správě ko-

munikací v rámci takzvaného chodníko-
vého programu. Stejně vysokou částku vlo -
ží v rámci programu do oprav „pětkových“
chodníků i jejich vlastník, tedy hlavní
město Praha, respektive právě Technická
správa komunikací. „Technická sprá va ko-
munikací provede opravy během příštího

roku,“ uvedl zástupce starosty Martin Sla -
bý (ANO). „Nejedná se o naše chodníky,
proto je nemůžeme opravovat. Převod pe -
něz na vlastníka, resp. správce chodníků,
je jediná možnost, jak dosáhnout nápravy,“
doplnil Slabý. Za téměř deset milionů
korun se opraví chodníky v šesti lo kalitách,
a to v ulici Butovická, Grafická, Pod Kes-
nerkou a části chodníků v ulicích Na Čer-
ném vrchu, Na Cihlářce a Na Valentince.
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aktuality

Peníze jsou určeny i na sta-
vební úpravy, rekonstruk -
ce a pořízení ne zbyt ného

zařízení a vybavení pro realizaci
kulturně komunitních progra -
mů a programů multikulturní
výchovy.

Druhou možností, jak získat
finance pro školy je žádost o do-
taci v rámci výzvy „Zvýšení kva-
lity vzdělávání prostřednictvím
posílení inkluze v multikulturní
společnosti“. Žádat mohou
měst ské části, organizace zří-

Pražské školy mohou
žádat o dotace na modernizaci
O evropské dotace mohou žádat pražské
školy a školky. Mateřinky, základní i střední
školy mohou podporu získat v rámci
programu „Modernizace zařízení
a vybavení pražských škol“. Cílem
vyhlášeného dotačního programu je přispět
k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení
pražských škol.

zené a založené hlavním měs-
tem a městskými částmi, ma-
teřské, základní, střední a vyšší
odborné školy, ale také nestátní
neziskové organizace a veřejné
vysoké školy. Podpořeny mají
být projekty, které se týkají ak-
tivit vedoucích k začlenění dětí
a žáků z odlišného kulturního
prostředí nebo s odlišným ma-
teřským jazykem do výuky.

„Jsem ráda, že prostřednic -
tvím pražského operačního pro -
gramu můžeme přispět ke
zkva litnění vzdělání a výchovy,
která bude v dětech a mladých
lidech upevňovat občanskou
zodpovědnost, respekt vůči lid-
ským právům, pomůže jim po-
rozumět aktuálním událostem
i chápat historické souvislosti

a vážit si demokratických prin-
cipů,“ řekla pražská radní Irena
Ropková.

„Jsme si vědomi toho, že pro
školská zařízení je složité a ča-
sově náročné projít celým pro-
cesem od podání žádosti po do-
končení projektu. Chystáme
pro to semináře, které pomohou
s přípravou žádostí a rozesí-
láme i informační dopisy, které
by měly našim potenciálním ža-
datelům pomoci rychle se zori-
entovat a identifikovat, zda se
dotace vztahují na jejich kon-
krétní potřeby,“ doplnil Jan
Hau ser, ředitel odboru evrop-
ských fondů magistrátu. Příjem
žádostí do obou výzev bude za-
hájen 21. listopadu a ukončen
koncem ledna příštího roku. 

INZERCE V5-1112 INZERCE V5-1102

Dárkový poukaz
Darujte fotografování

nebo se přijďte vyfotit sami!

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA

WWW.FOTOTRENER.CZ

ANGELO PURGERT
T: 776 120 100

E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ

Portrét
Děti Rodiny
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Stolová hora Vidoule se
roz kládá v severozápad-
ním cípu Jinonic, mezi

Ko šíři a Butovicemi. Zabránit
výstavbě se tam snaží nejen po-
litici, ale i místní obyvatelé a ob-
čanské spolky. Radnice se nyní
snaží získat do vlastnictví sou-
kromé pozemky, aby nemohly
být plány na výstavbu obno-
veny. „Část pozemků je státní
a část soukromá. S minister-
stvem obrany již jednáme a se
soukromníky tato jednání za-
hájíme v brzké době,“ říká sta-
rosta Prahy 5 Radek Klíma
(TOP 09).

Armáda totiž v říjnu vypsala
výběrové řízení na prodej po-
zemku v nezastavitelném úze -
mí Vidoule. Radnice Prahy 5 na

to koncem měsíce reagovala žá-
dostí o zrušení výběrového ří-
zení a současně žádostí o bez-
úplatný převod pozemků do
vlastnictví Městské části Pra -
ha 5 z důvodu veřejného záj mu.
Radnice to odůvodňuje sna hou
Městské části Praha 5 v dané lo-
kalitě Vidoule, jejíž součástí
jsou citované pozem ky, mít roz-
sáhlý veřejně přístupný volno-
časový areál nejen pro občany
městské části Praha 5 ale pro
všechny občany a návštěvníky
hlavního města Prahy.

Plánům je třeba
zabránit

„Jakýmkoliv plánům na zá-
stavbu Vidoule je třeba zabrá-
nit, a to i do budoucna. K tomu

vede jediná cesta – výkup po-
zemků,“ říká předseda klubu
zastupitelů ODS Zdeněk Dole-
žal. A pro jsou i opoziční Zelení.
Odkup pozemků je podle nich
smysluplná investice s dlouho-
dobým přesahem a účinná
ochra na Vidoule.

Radnice podala
námitky

V případě výstavby projektu
Obytné domy Werichova, kde
by měly vyrůst dva bytové do -
my o dvou podzemních a devíti
nadzemních podlažích, s cel -
kem 314 byty, radnice páté
měst ské části podala začátkem
října námitky k Územnímu ří-
zení stavby. Radnice je toho ná-
zoru, že investor překračuje li-

Radnice bojuje
o pozemky na Vidouli

Zástavbou stolové hory Vidoule, ale i projektu výstavby obytných
domů v ulici Werichova se zabývá Praha 5. V případě výstavby
Werichova podala radnice páté městské části námitky, úplně jiná
je situace v případě Vidoule.

mity dané Územním plánem na
obytné funkce v rámci celé
funk ční plochy SV-H (všeobec -
ně smíšená).

„Stavba není v souladu
s Územním plánem ani s jeho
urbanistickou koncepcí. Nao -
pak je podle nás v přímém roz-
poru s urbanistickou koncepcí
rozvoje Barrandova,“ řekl k to -
mu starosta Prahy 5 Radek Klí -
ma (TOP 09).

Podle něho totiž chybí občan-
ská vybavenost a ulice by se ne -
sta la městskou třídou. „Dou fá -
me, že stavební úřad naše
ná mitky bude akceptovat a do-
nutí tak stavebníka, aby se cho-
val odpovědně,“ doplňuje sta-
rosta Klíma s tím, že stavební
úřad by měl prověřit, zda
inves,tor již při stavbě Výhledy
Barrandov nepožádal o výji-
mečnou přípustnost čistě obyt -
né funkce s tím, že následující
stavba bu de využita právě pro
funkce občanské vybavenosti.

„Čistě obytná funkce, to zna-
mená pouze bydlení, není v ta-
kovém rozsahu přípustná, pro
fungování lokality je potřeba
i občanská vybavenost,“ pozna-
menal starosta Prahy 5 Radek
Klíma. Městské části vadí i ře-
šení parteru do ulice Wericho -
va, které je pro uliční prostor
bul váru Werichova naprosto
destruující.

„Nová zástavba má být pří -
nosem pro stávající i budoucí
obyvatele, má přinášet nové ob-
chody, služby a veřejnou vyba-
venost. Nelze pouze využívat
stávající infrastrukturu, která
již s přibývající bytovou výstav-
bou nestačí,“ míní Zdeněk Do-
ležal (ODS).

■ V případě Vidoule se rad-
nice páté městské části sna -
ží získat do vlastnictví
soukro mé pozemky, aby ne-
mohly být plány na výstav -
bu obnoveny.
■ V případě výstavby pro -
jek tu Obytné domy Weri-
chova, kde by měly vyrůst
dva byto vé domy o dvou
podzemních a devíti nad-
zemních podlažích, podala
radnice námitky k Územní -
mu řízení stavby.

„Stavba Obytné domy Werichova není v souladu s Územním plánem ani s jeho urbanistickou
koncepcí. Nao pak je podle nás v přímém rozporu s urbanistickou koncepcí rozvoje Barran-
dova,“ řekl starosta Prahy 5 Radek Klí ma (TOP 09).
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Zástavba
Prahy 5
MUDr. Radek Klíma,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5

Nevznikla by
ulice pro život

V Praze 5 máme velké množství pozem -
ků, kde je podle Územního plánu možné
stavět. Dnes jsou ale využívány pro rekre-
aci nebo jsou prostě jen zelení. Snaha vlast-
níků o jejich zastavění pochopitelně vyvo-
lává řadu reakcí a nevole, která se obrací proti radnici. Těžko
vysvětlujeme princip státní správy a omezené možnosti samo-
správy. To se týká i stavby „Obytné domy Werichova“, kde jsme za
samosprávu podali námitky k územnímu řízení. Stavba totiž
podle nás není v souladu s Územním plánem a ani s urbanistickou
koncepcí rozvoje Barrandova. Co je ale nejdůležitější, nevznikla
by ulice pro život. Málokdo chce chodit kolem anonymních zdí.
Ulice Werichova by se naopak měla stát městskou třídou, s tram-
vají a řadou obchůdků, restaurací s dalších služeb v přízemí bu -
dov. Doufáme, že stavební úřad naše námitky bude akceptovat
a donutí tak stavebníka, aby se choval odpovědně.

Zástavbě stolové hory Vidoule jsme snad již zabránili. Aby zde
ale ani v budoucnu nemohl nikdo snahy o zástavbu obnovit, tak
se snažíme zde postupně pozemky získat do našeho vlastnictví.
Část pozemků je státní a část soukromá. S ministerstvem obrany
již jednáme a se soukromníky tato jednání zahájíme v brzké době.
Uděláme vše proto, aby celé území mohlo sloužit našim občanům
pro rekreaci a oddych. 

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Ne zástavbě Vidoule,
ne navržené zástavbě ulice Werichova

Jakýmkoliv plánům na zástavbu Vidoule
je třeba zabránit, a to i do budoucna. K to -
mu vede jediná cesta – výkup pozemků.
V tomto směru již vedeme jednání. Výku-
pem pozemků bychom též získali možnost
ovlivnit tuto jedinečnou lokalitu. Výbor životního prostředí, kte-
rému předsedám, se již možnostmi využití zabývá a počítám i se
zapojením občanů a občanských spolků. Já osobně vnímám danou
lokalitu jako vhodnou pro sportovně rekreační využití v kombinaci
s přírodním parkem.

V ulici Werichova přichází Ekospol s návrhem masivních deví-
tipodlažních domů, které by vytvořily neprostupnou hradbu smě-
rem k Prokopskému údolí, navíc bez komerčních prostor a občan-
ské vybavenosti. To zásadně odmítám a za MČ Praha 5 jsme podali
námitky v územním řízení.  Rozumný a citlivý rozvoj Barrandova
západním směrem si představuji jinak. Nová zástavba má být pří-
nosem pro stávající i budoucí obyvatele, má přinášet nové ob-

chody, služby a veřejnou vybavenost. Nelze pouze využívat stáva-
jící infrastrukturu, která již s přibývající bytovou výstavbou ne-
stačí. 

Martin Slabý,
ANO 2011,
1. zástupce starosty MČ Praha 5

Ke stavbě mám
jisté výhrady

Přes veškeré snahy developerů k získání
Stolové hory Na Vidouli Rada MČ Praha 5
zahájila jednání s vlastníky pozemků Na
Vidouli, tato jednání jsou v této chvíli pou -
ze informativní a mají sloužit k nalezení
společné cesty k získání pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy. Pod-
poru tohoto záměru vyslovila primátorka Adriana Krnáčová při
své návštěvě na Úřadu městské části Praha 5 v létě tohoto roku.
Na listopadovém zasedání zastupitelstva MČ P5 bude jako jeden
z materiálů předloženo pověření Rady MČ P5 ke konkrétním kro-
kům vedoucím k realizaci tohoto záměru.

Ke stavbě objektu v ulici Werichova mám jisté výhrady, ale vý-
stavba byla již zahájena.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Časy se změnily
k lepšímu

Plánovaná výstavba ve Werichově (a ne-
jenom tam) a pokusy o zástavbu Vidoule
dokládají bludnost představ o absolutní ne-
dotknutelnosti soukromého vlastnictví. Je
smutnou vizitkou činnosti minulých samo-
správ, že teprve dlouhodobá a usilovná občanská kampaň nasadila
komunálním politikům do hlavy brouka.

Nyní již je každému zřejmé, že samospráva má právo i povin-
nost ovlivňovat podobu  soukromé výstavby a požadovat na inves-
torech a jejich architektech skutečnou urbanistickou tvorbu a ne
jenom výstavbu nocleháren.

Ochranu volné přírody na Vidouli si vzali za svou politici všech
stran a stala se i jedním z bodů současného koaličního programu.
Územní rozvoj bude vždy kontroverzním tématem, ale je zřejmé,
že časy se změnily k lepšímu.

Lukáš Budín,
SZ,
zastupitel MČ Praha 5

Projekt Werichova
je nepřijatelný

Vidoule představuje zásadní zelenou
plochu pro Prahu 5. Jedná se o přírodní pa-
mátku a nejvyšší pražský západní kopec
fungující jako plíce metropole. Uvažovat
o její zástavbě považujeme za zcela nepří-
pustné. Praha 5 by měla proto využít nabídku na odkup pozemků
na Vidouli od soukromých vlastníků, což by znamenalo utnutí
snah o zástavbu této lokality ze strany developerů a možnost
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přímo ovlivňovat její podobu. Odkup nabízených pozemků pova-
žujeme za smysluplnou investici s dlouhodobým přesahem a za
účinnou ochranu Vidoule.

Pole na sídlišti Barrandov se zastavují předimenzovanými ar-
chitektonicky nezajímavými objekty zcela bez koncepce. Kaskády
VI, VII, IX, Výhledy Barrandov nebo budoucí čtyři obytné domy
Werichova neslouží nijak k rozvoji sídliště ani jeho současným
i budoucím obyvatelům. Jsou „noclehárnami“ bez občanské vyba-
venosti, bez komerčních ploch a služeb přinášejících nová pra-
covní místa. Projekt Werichova v předložené podobě je pro zelené
nepřijatelný – i po zkušenostech, které má Barrandov s Ekospo-
lem.

Autoři: zastupitelé Martina Pokorná a Lukáš Budín

Tomáš Homola,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
radní MČ Praha 5

Vidoule má zůstat
rekreačním uzemím

K zástavbě Vidoule si své řeklo zastupi-
telstvo Prahy 5 již před volbami 2014, kdy
jakoukoli zástavbu odmítlo. Vidoule má
zůs tat jedním z významných rekreačních
úze mí Prahy 5 a zasloužila by si v tomto
směru i příslušné úpravy. Již dlouho se mluví o tom, že by mohla
být takovou pětkovou Ladronkou. Snad se někdy dočkáme.

Pokud jde o problematiku parkování v ulici Wassermannova,
tak tento problém je snad konečně zažehnán. Hlavní město ustou-
pilo od plánu zpoplatnit parkování na střechách dvou krytů CO
a našlo v rozpočtu na rok 2017 nejenom peníze na potřebnou in-
vestici do pojezdových ploch střechy krytů, ale i na následné pro-
vozní náklady.

V této souvislosti jsme se pozastavili i nad původně sděleným
argumentem, že správce objektů musí znát kontakty na ty, kteří
na střechách krytů parkují, aby v případě potřeby bylo možné tyto
parkující oslovit a vyzvat je k vyklizení. Zvláštní je, že to třicet let
nikdo nepotřeboval. I přes vyřešení tohoto problému i nadále chy -
bí v této části Barrandova zhruba 200 parkovacích míst. Proto rad-
nice hledá řešení.

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu.
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Specialista prodeje inzerce po telefonu

Své CV zasílejte na: A11, s. r. o. – Libor Rys, libor.rys@a11.cz, tel.: 774 212 008

NÁPLŇ PRÁCE:
■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnác-
tideníky prostřednictvím telefonického oslovo-
vání
■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování ob-
chodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:
■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argu -
men tač ní dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schop-
nost zauj mout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpověd-
nost, pozitivní přístup k práci

NABÍZÍME:
■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji,
možnost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na
obchodních výsledcích (fixní mzda + za jímavá
provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném pro-
středí a kolektivu
■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu ne-
určitou
■ nástup ihned

Jaký máte názor na
výstavbu v páté městské části?
Pište na e-mail zuzana.purova@a11.cz.

Nekupujte balenou vodu!
❱❱ Filtrujte si kohoutkovou

s filtračníma konvicema Brita.
❱❱ Nyní konvice Brita Elemaris meter

za 648,- Kč včetně 1 filtru zdarma.
❱❱ Nejlevnější eshop v ČR

zaměřený na filtraci vody
www.levne-filtry.cz

❱❱ Vše skladem s dodáním
do druhého dne.

❱❱ Doprava po celé ČR
za 79,- Kč.
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● Proč jste se vlastně rozhodla Nadační
fond Harmonie založit?

Byla to náhoda, viděla jsem v televizi ně-
mecký dokument o projektu El Sistema ve
Venezuele. Film ukazoval, jak děti pomocí
hudby vyrostly, jak se z nich staly děti s bu-
doucností, které se chytnou muziky, a ta
jim otevře dveře do světa. Nadchlo mě to.
A protože jsem měla čas a možnost se
tomu věnovat, ponořila jsem se do toho.
Vždyť i tady je spousta dětí, které nemají
žádnou náplň volného času, koukají doma
na televizi nebo se potulují venku a nedělají
nic, co by je mohlo do života ovlivnit. Při-
tom přece vždy platilo rčení, že Co Čech, to
muzikant! Takže to byla velká náhoda, že
jsem si tenkrát zapnula televizi, kdybych to
neudělala, Harmonie by nevznikla. 
● Co následovalo?

Zjišťovala jsem si vše dostupné o progra -
mu El Sistema. Naivně jsem se domnívala,
že s mým nápadem zajdu za pár lid mi,
všichni se nadchnou jako já a nebudu vědět
co z darů zafinancovat dřív. Nic z toho se
však nestalo. Já jsem povoláním filolog, ni-
koliv muzikant. Přitom všude ve světě za-
kládali odnože El Sistemy muzikanti, co
muzikanti, slavní muzikanti! V Itálii Clau-
dio Abbado, v Anglii Julian Lloyd Webber.
Takže jsem založila Nadační fond Harmo-
nie, sháněla jsem kontakty všude možně.
A mezitím se objevovaly zádrhele. Třeba
ten, že metodika výuky dětí je tak jiná, že
je nejdříve třeba proškolit lektory. Ty jsme

posílali do Vídně, v Rakousku El Sistema už
fungovala. 
● Mottem El Sistemy a tedy i Harmonie
je „Měnit život hudbou“. Kolika dětem
už takhle byl život změněn?

Spočítat přesně se to nedá, ale odhadem
jsou to statisíce dětí. Ale pozor, my si nekla-
deme za cíl z každého jednotlivého dítěte
udělat profesionálního muzikanta. My jim
jen nabízíme šanci, aby přes hudbu zjistily,
kdo jsou, co chtějí dělat. Máme příběhy dě -
tí, které byly odpisované, kterým nikdo ne-
věřil. A díky hudbě se na svět začaly dívat
jinak. U nás je samozřejmě situace jiná,
než ve Venezuele, ale i v Česku jsou děti
znevýhodněné. Ale to my neřešíme, v na -
šem orchestru nikdo nepozná, že některé
dítě má startovní čáru horší. Všechny děti
jsou na tom na začátku stejně, neumějí nic,
hudební nástroj drží poprvé v ruce, spo-
lečně si pomáhají a posouvají se dopředu.

● A princip tedy spočívá v čem?
Nejde o hudební vzdělávání, to má přece

v Česku ohromnou tradici a sílu. Náš pro-
jekt je sociální, hudba je prostředkem k to -
mu, jak dětem pomoci překonat nástrahy
ulice, ráda říkám, že náš orchestr je malý
hudební gang. Princip spočívá v tom, že
děti mají možnost se něco naučit, v něčem
se zlepšovat, mají šanci trávit čas smys-
luplně a navíc být součástí „něčeho“ – hu-
debního orchestru.
● Venezuela je ale přece jen o hodně ji -
ná než Česko…

Mají ale společné to, že se děti stejně ra-
dují z muziky a je jedno, jestli žijí v Česku
nebo ve Venezuele. Ale ano, každý, za kým
jsem v začátcích Fondu Harmonie přišla,
mi říkal: Tady jsi v Česku, ne ve Venezuele!
Tady máme kvalitní vzdělávání. Ale tohle je
přece něco navíc. I v Česku je velké množ-
ství dětí, které nemají žádné kroužky,

Milada Cholujová:
Dětem pootevíráme dveře
do světa hudby

Dětský orchestr působí už několik let v Základní škole

Kořenského. Založit se ho podařilo díky Nadačnímu fondu

Harmonie. Ten přitom vznikl vlastně náhodou. „Viděla

jsem v televizi německý dokument o projektu El Sistema

ve Venezuele. Film ukazoval, jak děti pomocí hudby

vyrostly, jak se z nich staly děti s budoucností, které se

chytnou muziky, a ta jim otevře dveře do světa. Nadchlo

mě to,“ poznamenává zakladatelka Harmonie Milada

Cholujová.
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El Sistema
■ Nadační fond Harmonie je součástí celosvětového hnutí El Sistema. Tento hudební
projekt vznikl před čtyřiceti lety ve Venezuele. Hlavní ideou El Sistemy je přesvědčení,
že hudba má být dostupná pro každé dítě.
■ Systém hudebního vzdělávání El Sistema vybudoval José Antonio Abreu, venezuel-
ský dirigent, pianista, ekonom a politik proto, aby všechny děti bez ohledu na původ
či sociální situaci jejich rodiny dostaly možnost věnovat se hudbě. Venezuelský orchestr
Simona Bolívara dnes patří k před ním orchestrům, vznikla dokonce i Státní nadace
pro národní mládežnický a dětský orchestr, dnes jich El Sistema sdružuje 180 s 350 ti -
sí ci žáky a 20 tisíci učiteli.
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žádné zájmy. Byly chvíle, kdy jsem málem
podlehla a říkala si, že to asi vážně nemá
smysl. Ale pak jsem zjistila, že Sistemu za-
kládají v Anglii, Dánsku, Itálii, Švédsku,
Německu a Rakousku. Sešla jsem se s je-
jich zástupci a řekla si, že když to funguje
tam, proč v Česku ne? Chytla jsem druhý
dech a teď Harmonie patří mezi zakládající
členy El Sistemy Evropa.
●Existuje nějaký důkaz, že děti ve světě
zapojené, utekly problémovému životu?

Dokládají to třeba výsledky z britského
Liverpoolu. Tam El Sistema probíhá pod pa -
tronátem tamní filharmonie. Pět let se tam
pracovalo na studii, která měla doložit, jak
projekt na děti působí. Výsledky jsou ne-
uvěřitelné. Na počátku to byly děti s napro-
sto nejhorším prospěchem, bez jakékoliv
šan ce, že v životě něco dokáží, byly to děti,
kterým nikdo nevěštil budoucnost. Pravdě-
podobně by skončily jako rodiče, ti byli vel -
mi často dlouhodobě nezaměstnaní, řa da
měla potíže s alkoholem a drogami. Po pěti
letech se škola, kam děti docházely, dostala
z naprostého dna sledovaných anglických
škol do nadprůměru. Za prvé děti začaly do
ško ly chodit, protože tam přece mě ly or che -
str, za druhé se jim zásadně zlepšily stu-
dijní výsledky a po základní škole šly dál
studovat, což od nich nikdo neočekával. 
● Na kolika školách v Česku Nadační
fond Harmonie působí?

Jsme na dvou, v Praze 5 a v Praze 9.
Mohli bychom být i na více školách, ale fi-
nancování je nákladné. Tím, že jsme soci-
álně preventivní program, ale zároveň
i vzdělávací a kulturní, tak se nevejdeme do
žádné škatulky. Shánět peníze je téměř
nadlidský úkol. Přitom příklady ze zahra-
ničí ukazují, že ve finále nejde jen o pro-
spěch pro děti samotné, ale i pro jejich

okolí. Četla jsem třeba rozhovor s banké-
řem, jehož banka podporuje Sistemu ve Ve-
nezuele a v Americe. Ptali se ho, proč dává
podporu zrovna tomuto projektu. Vysvět-
lil, že v místě, kde je projekt podporován,
je „klid na práci“. A další příklad. V jednom
místě v Americe, kde Sistema funguje, se
autobus plný dětí vydával na koncert. A za
tamní ředitelkou přišel s díky policista. Ře -
kl jí, že od té doby, co se děti věnují hudbě,
tam ubylo problémů.
●Vy ale nemusíte shánět jen peníze, ale
také podporu od profesionálních hudeb-
níků, známých osobností…

Máme dva zásadní patrony, a to herečku
Simonu Stašovou, která s námi spolupra-
cuje od samého počátku a druhým rokem
je zapojený špičkový klavírní virtuos Ivo
Kahánek. Pro něho projekt El Sistemy ne -
byl neznámý, mezi hudebníky se o něm sa-
mozřejmě ví. Ivo pro naše děti hraje, velmi
nám pomáhá, Simona stejně tak. Dodržu-
jeme tři zásady celosvětové Sistemy, pro-
gram je pro všechny děti, je zadarmo a má
být na co nejvyšší profesionální úrovni.
Protože děti tohle poznají! Spolupracují
s námi na pozicích lektorů konzervato-
risté, máme pět lektorů a dva dirigenty.
Podmínkou je, aby byli profesně na výši.
Všechny děti se učí najednou, třeba deset
dětí pohromadě, není to tak, že jedno dítě
má pro sebe lektora, v tom je to samo-
zřejmě složitější. Děti pracují s lektorem
a na konci se sejdou s dirigentem a zahrají
s orchestrem to, co se naučily. V orchestru
jsou děti různě staré, mezi sebou si pomá-
hají, funguje to úžasně. Když jsme začínali,
měly děti předsudky vůči sobě. A najednou
po letech fungují na bázi rodiny. Je neuvě-
řitelné a úžasné, jak je společná práce do-
kázala stmelit a zbavit nějaké nesnášenli-

vosti. Děti musejí každé dva měsíce veřejně
vystupovat, a to jim dodává neuvěřitelné
sebevědomí. I když začátky byly těžké. Do-
stali jsme se až do tragikomické situace.
Dě ti spolu hrály pouhé tři měsíce a dostali
jsme pozvánku do Rudolfina, kde měly děti
hrát k výročí 17. listopadu. Uvědomte si, že
spolu hrály tři měsíce a měly jít rovnou do
Rudolfina, polévalo nás z toho horko! A děti
to zvládly!
● A výzva muselo být i pozvání do Švéd-
ska, kde se tradičně koná soustředění
orchestrů inspirovaných El Sistemou…

Dětem to nesmírně pomohlo. Do Švéd-
ska se sjíždí orchestry z celé Evropy, byly
tam i děti z Kanady a Ameriky. Velmi inten-
zivně se tam cvičí a potom orchestr společ -
ně zahraje. Naše děti se staly členy šesti set
členného orchestru z celého světa. Straš ně
je to nakoplo, byl to velmi silný zážitek.
● Kdybyste tehdy nezhlédla ten doku-
ment o El Sistemě, věnovala byste se ně-
čemu jinému, nějaké řekněme jiné ve-
řejně prospěšné činnosti?

Asi takhle naplno bych se do ničeho ne-
pustila, ne s takovou vervou. Určitě bych
podporovala jednotlivé existující projekty.
Netušila jsem tehdy, že to budu muset celé
vybudovat a se svým týmem to táhnout.
Takže znovu opakuji, nevidět ten doku-
ment, bylo by vše jinak. Ale když vidím, co
všechno se povedlo, jak jsou děti šikovné,
jak se do práce orchestru zapojují celé ro-
diny, je to velké zadostiučinění. Děti se
před mámou a tátou mění, získávají sebe-
vědomí, mají něco svého. Ředitel jedné ze
škol kde působíme, mě velmi potěšil. Řekl
mi, že na še děti o přestávkách na chodbě
velmi snadno pozná, protože nemají
zapotře bí vyvádět… 
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osobnost Prahy 5

● Takže pro hudbu se nako-
nec nadchnou nejen děti, ale
i rodiče, kteří tomu třeba
zpo čátku moc nevěřili?

O programu se říká, že díky
němu rodiče poznají své děti
v úplně jiném světle. Zase mám
příklady ze zahraničí. Ve Skot-
sku začal projekt v místě hrůzy,
byly tam problémy s drogami,
alkoholem, naprosto příšernou
nezaměstnaností. Cíleně tam
Sistemu založili a co tam děti
do kázaly, je neuvěřitelné, změ-
nily totiž i své okolí. Motto „Mě -
nit život hudbou“ se tak netýká
jen dětí, ale i jejich okolí.
● Součástí Harmonie je i va -
še dcera, přišlo to samo?

Dcera se mnou  Nadační fond
Harmonie založila a věnuje pro-
jektu hodně svého volného ča -
su. Mně pomáhá celá rodina,
kaž  dý někdy dostane nějaký
úkol a zapojí se. A já si toho moc
vážím. Na začátku si asi všichni
mysleli, že jsem se zbláznila,
ale podporovali mě. A když uvi-
děli výsledky, měli radost i za
mě. 

● Co musí české dítě udělat
proto, aby se mohlo stát sou-
částí orchestru Nadačního
fondu Harmonie?

V Praze 5 a 9 máme příprav -
ku, rok se děti připravují a poté
se připojí k orchestru. Ale po -
zor, děti opravdu musejí dochá-
zet na hodiny hudby, a to tři-
krát týdně. V Praze 5 působíme
v Základní škole Kořenského
a není podmínkou, že dítě musí
do školy docházet. Dítě nemusí
projít žádným přijímacím říze-
ním. Máme minimálně tři děti,
které by hudbu mohly studo-
vat, které jsou velmi nadané.
Při pomínám, že tohle přitom
nebyl cíl, nešlo nám o to z nich
vychovat muzikanty.
●A co s těmi nadanými dětmi
bude? Máte šanci jim pomoci
jít dál?

Už koukáme po nadacích,
které by jim pomohly jít dál,
třeba jim zajistily stipendium
na konzervatoři. My dětem po-
otevřeli dveře do světa hudby,
jestli je oni otevřou dokořán, to
už je na nich. Připouštím ale, že

je mimořádný pocit, že v tom
množství dětí se najdou takové,
které v hudbě mohou něco do-
kázat. 
● A jsou ve světě špičkoví hu-
debníci, kteří El Sistemou
prošli?

Například náš rakouský diri-
gent. Anebo Gustavo Dudamel,
v současnosti jeden z nejlepších

světových dirigentů a šéfdiri-
gent losangeleské filharmonie.
Výjimečných muzikantů je celá
řada. 
● O čem v souvislosti s Har-
monií sníte?

Přála bych si, aby šanci žít
hudbou, dostalo co nejvíce dětí.
I v Česku jsou děti, kterým je
ouvej, a hudba by jim pomohla.

Milada Cholujová
■ Zakladatelka NF Harmonie, vystudovala obor anglistika – bohe-
mistika na FF UK v Pra ze. Pracovala v zahraničním vysílání Českého
rozhlasu jako redaktorka a hlasatelka. Připravovala a natáčela roz-
hovory se známými osobnostmi klasické i populární hudby, drama-
tického a výtvarného umění a filmu. V jejím pořadu vystupovali
diri genti Václav Neuman, Charles Mackerras, Leonard Slatkin a Ne-
ville Marriner, vynikající sólisté John Lill, Garrick Ohlsson, Eugene
Indjic , režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel, spisovatelé John Udpi -
ke, William Styron a William Saroyan, hudebníci a herci Benny Go-
odman, Timothy Dalton, Barbra Streissand, Johny Cash, Ray Char -
les, Elton John a mnoho dalších.
■ Zkušenosti v neziskovém nadačním sektoru získala jako ředitel -
ka pražských poboček CDC (Citizens Democracy Corps se sídlem ve
Washingtonu DC) a CNŽ ( Centrum nezávislé žurnalistiky se sídlem
v New York Times), které připravovaly rozsáhlé vzdělávací progra -
my v České republice. Nadační fond Harmonie založila na podzim
roku 2009.

INZERCE V5-1134

Prezentujte své produkty či služby
ve Vánoční příloze

lokálního pražského magazínu Vaše 5
(vánoční tipy, dárky, trhy, akce)

Vaší nabídku uvidí
více jak

100 000 obyvatel
Prahy 5!!!

Inzertní uzávěrka: 2. 12. 2016

Pro více informací volejte Věru 605 234 832
nebo pište na e-mail: vera.kolackova@a11.cz
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veřejný prostor

Zrekonstruován byl objekt
bývalého koloniálu, tech-
nického zabezpečení a za -

střešení se však dočkaly i os -
tatní objekty osady. Městská
část Praha 5 na tyto práce letos
vyčlenila šest milionů korun.
Vedle oprav koloniálu byly z pe-
něz uhrazeny například nové
střechy. S financováním však
pomohl i grant švýcarského
fondu Partnerství, který na ob-
novu Buďánek získal spolek Od-
borníci a občané pro revitali-
zaci památkové zóny Buďánka
a oko lí.

„Říjen 2016 vstupuje do dě -
jin naší městské části. Po letech
dohadů a nejistoty je zrekon-
struovaný objekt hmatatelným
výsledkem ochoty a snahy ob-
novit osadu Buďánka. Navíc je
vidět, že spolupráce mezi měst-
skou části a občanskou iniciati-
vou funguje,“ řekl starosta Ra -
dek Klíma (TOP 09).

„Úspěšná rekonstrukce ob-
jektu navázala na neméně zda-
řilé práce na technickém zabez-
pečení ostatních objektů osady.
Velkou zásluhu má proto i sta-
vební firma, která k pracím při-
stupovala s velkým nasazením,
což je, zvlášť v tomto případě,
potěšující,“ doplnil radní Pavel
Richter (TOP 09). 

Objekt je v pronájmu
na 78 měsíců

Komunitní prostor a infocen-
trum bude provozovat spolek
Odborníci a občané pro revitali-
zaci památkové zóny Buďánka.
Podle uzavřené smlouvy má ob-
jekt v pronájmu na 78 měsí -
ců. „Spolek připravuje několik
let projekt záchrany a revitali-
zace památkové zóny Budánka.
Vytváříme ve spolupráci s rad-
nicí veřejný komunitní prostor,
kombinující kulturní, společen-
ské a vzdělávací aktivity s eko-

logickým přístupem a bydle-
ním. Projekt plánuje začlenit
různé sociální i věkové skupiny.
Významná a unikátní je spolu-
práce se silnými a zkušenými
partnery, významnými nezi-
skovkami. Dosavadní etapy pro -
jektu mohly být uskutečněné
i díky velkorysému daru ČSOB
a grantu Fondu česko-švýcar-
ského partnerství. Proces nyní
směřuje k vypsání otevřené ar-
chitektonické soutěže na zpra-
cování studie celé lokality do
konce roku,“ řekl člen spolku
Martin Dvořák.

„Revitalizace osady se zpo-
čátku potýkala s problémy, bo-
hužel. Nicméně podařilo se na-
vázat úspěšnou spolupráci
s místními občanskými sdruže-

ními, která si kladou za cíl zá-
chranu a využití lokality. S klid-
ným svědomím mohu říct, že
participace veřejnosti, resp. ko-
operace samosprávy s občan-
skou iniciativou, je v tomto pří-
padě velmi přínosná. Nejenže
společně směrujeme k cíli, ale
otevírají se i nové možnosti vy-
užití, řešení,“ řekl už před ča-
sem starosta Prahy 5 Radek Klí -
ma (TOP 09).

Buďánka je bývalá dělnická
osada, která vznikla mezi lety
1800 až 1840. Bydlelo tady až
tři sta obyvatel.

Ve svých knihách ji zmiňuje
i spisovatel Jaku b Arbe s. Chá -
trat začala osa da Buďánka
v osm desátých letech minulého
století.

První objekt zóny Buďánka

je opraven
Zkušební provoz komunitního prostoru

s infocentrem v prvním opraveném objektu

památkové zóny Buďánka byl zahájen

koncem října. Vypadá to tak, že bývalá

dělnická osada bude zachráněna. 

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 M
Č

 P
R

A
H

A
 5



14 www.vase5.cz

doprava

Linka číslo 180
■ Změna trasy: Ve směru Zli-
čín/Obchodní centrum Zličín
je linka vedena do zastávky Ne-
mocnice Motol po své trase, dá -
le je vedena odklonem po zá-
padní sjezdové rampě na ulici
Plzeňskou (v blízkosti ulice Za
Opravnou) a dále po své tra se.
Ve směru Nemocnice Mo tol se
trasa linky nemění.
■ Změna zastávek: Ve směru
Zličín/Obchodní centrum Zličín

se přemisťuje zastávka Motol,
a to z východní sjezdové rampy,
na ulici Plzeňskou na západní
sjezdovou rampu na ulici Pl-
zeňskou (v blízkosti ulice Za
Opravnou), do bývalého zastáv-
kového zálivu.

Linka číslo 347 
■ Změna trasy: Ve směru Mo -
tol je linka vedena do zastávky
Nemocnice Motol beze změny,
následně je vedena odklonem

západní sjezdovou rampou na
ulici Plzeňskou (v blízkosti uli -
ce Za Opravnou) do výstupní
za stávky. Ve směru Nemonice
Motol se trasa linky nemění.
■ Změna zastávek: Přemisťuje
se výstupní zastávka Motol,
a to z východní sjezdové rampy
na ulici Plzeňskou, na západní
sjezdovou rampu na ulici Pl-
zeňskou (v blízkosti ulice Za
Opravnou), do bývalého zastáv-
kového zálivu.

Uzavírky ale nekomplikují
ces  tu po Praze jen cestujícím
městskou hromadnou dopravu,
s výlukami musejí počítat i řidi -
či. Například až do 20. prosince
je uzavřena ulice U Náho nu,
opravuje se zde povrch vozov -
ky.

Až do 5. prosince je potom
třeba po čítat s dopravním ome-
zením v ulicích Na Hutmance
a Peroutkova, kde dochází k vý-
stavbě nové komunikace.

Výluka autobusových linek

číslo 180 a 347

Práce na silnici, konkrétně údržba povrchu v úseku Plzeňská
– Zahradníčkova – Kukulova omezují i nadále provoz
autobusových linek. Část spojů se už vrátila minulý týden do
svých tras, jinde ale výluka potrvá až do 25. listopadu.

Kvůli opravě vodovodu na-
příklad dojde ke snížení
počtu parkovacích míst,

odstavit své auto budou moci ři-
diči totiž jen v horní čás ti ulice.
Počítat bude třeba také se zave-
dení jednosměrného režimu,
a to ve směru od ulice U Santo-
šky k ulici Radlická. Opač ný
směr potom bude ve den po ulici
Radlické a dále levým odboče-
ním do ulice Ostrovského, pří-
padně jízdou po ulici Radlické

a následně ulicí K Vodojemu do
oblasti Malvazinek.

V další etapě bude vodovodní
řad opravován na protilehlé
stra ně komunikace, jedno -
směrná organizace dopravy bu -
de zachována. Odbor dopravy
páté městské části upozornil,
že zjednosměrnění vyvolá pře-
tížení křižovatky Radlická x Za
Ženskými domovy a Ostrovské -
ho x Radlická. Proto odbor po-
žádal zhotovitele o prověření

Oprava vodovodů
zkomplikuje dopravu
Plánovaná oprava vodovodních řadů
v ulice Bieblova zkomplikuje v následujících
měsících dopravu v Praze 5. Opravy budou
probíhat v několika etapách až do března
příštího roku a vyžádají si celou řadu
dopravních omezení.

dopadů a případné přepočítání
plánu řízení světelné signali-
zace v těchto křižovatkách.

Práce na opravách v zimních
měsících povolil pětkový odbor
dopravy z toho důvodu, že na
ně příští rok naváží práce na
kompletní opravě komunikace
Bieblova. Konkrétně půjde
o úsek mezi ulicemi U Santošky

Opravy v ulici Bieblova
■ Kvůli opravě vodovodu dojde ke snížení počtu parkovacích
míst, odstavit své auto budou moci řidiči totiž jen v horní části
uli ce. Počítat bude třeba také se zavedením jednosměrného re-
žimu, a to ve směru od ulice U Santošky k ulici Radlická. Opač -
ný směr potom bude veden po ulici Radlické a dále levým odbo -
če ním do ulice Ostrovského, případně jízdou po ulici Radlické
a následně ulicí K Vodojemu do oblasti Malvazinek. V další
etapě bude vodovodní řad opravován na protilehlé straně ko-
munikace, jednosměrná organizace dopravy bude zachována.

x Radlická. Výsledkem plánova-
ných oprav by mělo být zlepšení
dopravní situace, a to jak pro
motoristy, tak i pro chodce.

Opravy vodovodních řadů bu -
dou rozděleny do několika etap,
v některých bude třeba přistou-
pit k úplné uzavírce komuni-
kace.

V etapách potom budou pro-
váděny i práce na kompletní
opravě komunikace Bieblova,
i v tomto případě bude třeba
počít s uzavírkou ulice. 
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doprava

Parkovací dům by měl vy-
růst v Plzeňské ulici, po-
blíž Klamovky v Košířích.

Místo bylo vybráno na základě
vytipování, a to v rámci Studie
proveditelnosti P+R na území
městské části Praha 5. Tu si
radnice nechala zpracovat už
před několika měsíci.

„Studie řešila možnosti ce-
lého území naší městské části,
a to s ohledem na majetkové
vztahy, automobilovou dopravu
i pokrytí Městskou hromadnou
dopravou. Ze zvažovaných sed -
mi míst nakonec vyplynulo prá -
vě toto místo jako první k reali-
zaci, souhlasné stanovisko dala
i dopravní komise Ra dy měst-
ské části Praha 5,“ řekl radní
Prahy 5 pro dopravu To máš Ho-
mola (DJK). „Parkovací domy
mohou být podle studie vybu-
dovány i na dalších mís tech, vě-
novat se jim bude me v nejbližší
době,“ doplnil. Parkovací dům
v Košířích vznikne na místě

současného odtahového parko-
viště, které na návrh městské
části nahradí parkoviště zá-
chytné, následně Praha 5 vy-
staví parkovací dům.

„Studie se zpracovávala ně-
kolik měsíců s tím, že Praha 5
bude investorem staveb. Uva-
žujeme o financování z evrop-
ských peněz, ale s ohledem na
spuštění Zón placeného stání je
možné, že konečné financování
půjde za Magistrátem hlavního
města Prahy. Nyní je nutné po-
zemky převést na Prahu 5 a do-
hodnout s městem konkrétní
podmínky financování. Naším
úko lem je především zajistit
pří slušná stavební povolení,“
doplnil starosta páté městské
části Radek Klíma (TOP 09)
s tím, že práce na zadání výbě-
rového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace začí-
nají okamžitě.

Situace s parkováním se
v Pra ze 5 zhoršila poté, co byly

v srpnu zavedeny zóny place-
ného parkování. Ty sice umož-
ňují zaparkovat lidem, kteří
mají v Praze 5 trvalé bydliště.
Pro motoristy, kteří do metro-
pole přijíždějí například ze
středních Čech, je však parko-
vání problematické. 

Parkování v metropoli řeší
i pražský magistrát. Po zave-
dení parkovacích zón v dalších
městských částech – Praha 5
a 6 se připojila do systému zón
placeného stání v srpnu, osmič -
ka potom začátkem října – totiž
řeší potíže s parkování lidé do-
jíždějící do Prahy za prací, ze-
jména ze Středočeského kra je.
Ti často parkují svá auta v těch
částech metropole, kde se za
parkování neplatí a ztěžují tak

parkování místním reziden-
tům. Magistrát proto nyní vy ti -
poval celkem dvaašedesát míst,
na kterých by mohla brzy
vzniknout záchytná parkoviště.
Z nich by pak řidiči měli pokra-
čovat do zaměstnání hromad-
nou dopravou.

„Zadal jsem příslušným orga-
nizacím úkol, aby v co nejkratší
době vytipovaly vhodné loka-
lity, kde by mohla vzniknout
P+R parkoviště, oslovili jsme
i majitele pozemků. Již máme
seznam potenciálních lokalit,
který se bude průběžně aktuali-
zovat. Byla zahájena jednání
s majiteli pozemků, cílem je,
aby se začalo stavět co nejrych-
leji. Do budoucna je třeba tato
parkoviště co nejvíce provázat
s MHD. Chci ale zdůraznit, že
za ještě zásadnější prioritu než
P+R považuji zvýšení parkova-
cích kapacit pro Pražany, a to
hlavně na velkých sídlištích,“
řekl náměstek primátorky pro
dopravu, sport a volný čas Petr
Dolínek (ČSSD).

Magistrát místa, kde by mi-
mopražští mohli zaparkovat,
vytipoval celkem v šestadvaceti
městských částech. V páté
měst ské části jsou to čtyři po-
tenciální místa, v Praze 6 deset
míst, v Praze 16 pět. Kapacit ně
jde potom o prostory pro zapar-
kování desítek i tisícovky vozů.
První záchytná parkoviště by
měla začít fungovat již v řádu
měsíců.

Parkovací dům plánuje postavit pátá

městská část. Návrh schválili radní a teď

budou hledat zpracovatele projektové

dokumentace.

Praha 5 postaví
parkovací dům

Parkování v Praze 5
■Radní páté městské části schválili přípravu návrhu na zadá ní projektové dokumentace na vy-
budování parkovacího domu.
■ Vzniknout by měl v Plzeňské ulici, poblíž Klamovky v Košířích na místě současného odtaho-
vého parkoviště, které na návrh městské části nahradí parkoviště záchytné, s tím, že následně
zde městská část vystaví parkovací dům.
■ Místo bylo vytipováno na základě Studie proveditelnosti P+R na území MČ Praha 5. Ta řešila
možnosti celého území městské části, a to s ohledem na majetkové vztahy, automobilovou do-
pravu i pokrytí Městskou hromadnou dopravou. Parkovací domy chce pátá městská část podle
studie budovat i na dalších místech.
■Pražský magistrát vytipoval v metropoli vhodné lokality, kde by mohla vzniknout P+R parko-
viště a seznam potenciálních lokalit zahrnuje šestadvacet městských částí. V páté městské části
jsou to čtyři potenciální místa, v Praze 6 deset, v Praze 16 pět. Kapacitně jde potom o prostory
pro zaparkování desítek i tisícovky vozů. První záchytná parkoviště by měla začít fungovat již
v řádu měsíců.
■ Parkování v Praze 5 se pro mimopražské a obyvatele jiných městských částí zkomplikovalo
po srpnovém zavedení systé mu zón placeného stání.

Praha 5 postaví
parkovací dům
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● Proč jste se rozhodl pro vytvoření no -
vé inscenace Louskáček? 

Když tahle nabídka ze strany FIBS při-
šla, nechal jsem si to, sakra, projít hlavou.
Víte, ona to není legrace, je to výzva jak
hrom, a to představení musí být prostě
dobrý. Na druhou stranu jsem dostal mož-
nost spolupracovat vedle žáků FIBS také
s profesionálními tanečníky, takže už to za-
čalo být o něco snazší, pořád ale máte
z toho respekt. Nakonec jsem na nabídku
kývnul a na práci se těším. Fúze profesi-
onálních tanečníků s dětmi na jevišti má
určitě něco do sebe, ale jen v případě, že se
bavíme o Louskáčkovi. 
●Takže vedle dospělých tanečníků bude
představení obsazeno i mnoha dětskými
rolemi, jak se vám s dětmi pracuje?

S FIBS spolupracuji už více než tři roky.
Letos v létě mimo sezonu jsem tam dokon -
ce vedl workshop. Škola má mnoho žáků
a každým rokem jich je víc a víc. Někdy je
to k zbláznění, pletou se vám jména a tak…
No však si to umíte asi představit. Nicméně
všechny děti obsadit nemohu, zato však si
budu moci vybírat. Myslím, že s Veronikou
Iblovou, zakladatelkou a vedoucí pedagož-
kou FIBS, si velmi rozumíme. Vždy mi do -
b  ře poradila. Typologii a schopnosti svých
studentů zná dokonale. Občas to nechápu,
jak je to tak možné. Každopádně práce
s dětmi vyžaduje obrovský nadhled, ale
také trpělivost. Je to o „hledání cest a klí -
čů“. A já vím, že tam, kde je nemám nebo
ztrácím, je naštěstí má Veronika.
● V jakém tanečním stylu bude připra-
vovaný Louskáček?

No, když odpovím, že bude klasický, je to
stejné, jako když se vás někdo zeptá, zda
bude letos v zimě sněžit. Narovinu, bez
dobré klasické taneční techniky, tance na
špičkách nevyjímaje, to prostě nepůjde.
Avšak prioritou tohoto baletu pro mne
vždycky byla a bude atmosféra víc než vý-
kony, čímž nechci shazovat laťku, ale rozu-
mějte, vánoční atmosféra není jen baletní
estráda. V podstatě je důležité najít balanc
mezi oběma řečenými protipóly. 
● Kde čerpáte inspiraci?

Tak v rámci Louskáčka mám za sebou
účinkování ve čtyřech inscenacích a mimo
to člověk hodně nakouká jinde po divadlech
nebo taky na YouTube – to je vůbec hodně

moderní. Pak zůstávají v paměti vzpomín -
ky na to, co bylo působivé, co nikoliv, co vím,
že už tehdy by se dalo udělat lépe nebo jinak
a tak dále. A pak také samotná hud ba. Ta in -
spiruje vlastně vždycky úplně nejvíc. Obra-
zotvornost při poslechu z hud by zbož ňu ju.
Je to po rodině a kapele můj další koníček. 
● Bude váš Louskáček v něčem speci-
fický? 

To určitě bude. Přinejmenším bude „svo-
bodníkovskej“. Kdo mě trochu zná, nebo
alespoň současnou tvorbu DEKKADAN-
CERS, může mít relativně jasno. Ale oprav -
du jen relativně. Předloha a zadání je jasné,
takže fantazii úplně na špacír si pustím
jindy. 
● Jste jedním z tvůrčích pilířů mladé -
ho a úspěšného souboru DEKKADAN-
CERS, budete čerpat i ze svých zkuše-
ností v rámci této aktivity?

Do určité míry ano. „Dekkáči“, ač jsou
všichni z Národního, jsou pankáči. To je
taky zkušenost. Panika u mě hrozit roz-
hodně nebude. No a pak bych valnou část
z nich rád využil. Určitě se tam najde dost
takových těch „roken–rolí“, které nejsou
dů ležité, ale divák o nich ještě druhý den
bude vědět. A pak když Dekkadancers, tak
hu mor přece! 
● Jak jste se vůbec vy sám k baletu do-
stal?

Tak to je hodně dlouhej příběh. Ledaže
bys te chtěli ještě jeden rozhovor.

Představení bude uvedeno v omezeném
počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12. 12.
2016 a 10. a 18. 1. 2017, v divadle Hyber-
nia. Předprodej vstupenek Ticketportal.

Marek Svobodník:
Louskáček, Vánoční sen se blíží

První mezinárodní baletní škola u nás, First International

Ballet School, ve spolupráci s předními sólisty Baletu

Národního divadla, pro vás připravili kouzelný příběh

naplněný vánočními zázraky, baletní představení

Louskáček, Vánoční sen. Představení bude uvedeno

v omezeném počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12.

prosince 2016 a 10. a 18. ledna 2017, v divadle Hybernia.

O tom, jak probíhají přípravy a na co se můžete těšit, nám

povídal sólista Baletu Národního divadla a člen skupiny

Dekkadancers Marek Svobodník.
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/ CORIAL.CR#corial #mojeradost

OC Šestka ,OD Kotva, OC Nový Smíchov 

Mamince mixér, který
doma má, někomu ne-
padnoucí svetr nebo

pro dítě hračka, z které už při-
tom dávno odrostlo. Tak mohou
vypadat unáhlené nákupy vá-
nočních překvapení, které po -
tom u stromečku nevzbudí ra-
dost, ale spíše rozpaky. Vyhněte
se tomu a pořiďte k letošním
Vánocům svým blízkým dárky,
které skutečně využijí, a jež je
potěší.

Nakoupit se dají vhodné
dárky třeba v lékárně. Nejrůz-
nější potravinové doplňky ne-
jsou zrovna nejlevnější a třeba
senioři, kterým by často mohly
pomoci, si je právě kvůli ceně
často nepořídí. Nakoupit je mů-
žete do zásoby, pohlídejte si jen
jejich trvanlivost. A když už
v lé kárně budete, nakupte
i kva litní kosmetiku, na výběr je
řada značek. Lékárny navíc
čas to nabízejí dárkové poukáz -

ky a obdarovaný si tak může
sám vybrat, co by si rád pořídil.

Dárkové poukazy jsou vůbec
dárkem, kterým nic nezkazíte.
Poslat tak můžete blízké třeba
do restaurace, kterou by si ji -
nak nedopřáli, ale i na masáž
nebo na nějakou kosmetickou
proceduru či do kvalitních ka-
deřnictví. Díky dárkovému še -
ku se ale můžete vyhnout i ná-
kupu nevhodných bot, kabelky
nebo oblečení – stačí zvolit

Advent začíná
už za tři týdny
Patříte k těm, kteří nakupují vánoční dárky průběžně a blížící se

svátky vás nemohou zaskočit nebo „vletíte“ těsně před Štědrým

dnem do obchodu a koupíte bez rozmyslu to, co vám zrovna

padne do oka? Zdá se, že do Vánoc je daleko, ale první adventní

neděle je tady už za tři týdny.

částku, kterou chcete obdaro-
vaného překvapit, a on si už
sám projde obchod a vybere si,
co mu sedí. Myslete navíc na to,
že hned po Vánocích začínají
obrovské výprodeje, a tak za
vaši poukázku toho jde nakou-
pit o hodně víc, než by bylo
možné před svátky.

Oblíbeným dárkem jsou i ví-
kendové pobyty, třeba ve wel-
lnessu nebo nejrůznější perma-
nentky – do bazénu nebo do
posilovny, pro ty, kteří dávají
přednost kultuře, můžete poří-
dit abonentku do divadla nebo
třeba šek na vstupenky do kina.
Pokud vaši blízcí dávají před-
nost adrenalinovým zážitkům,
vyberte pro ně nějaké takové
překvapení. Let balonem nebo
skok padákem určitě u vánoč-
ního stromku budou působit
originálně.

Ve většině případů určitě nic
nezkazíte ani nákupem nejrůz-
nějších pochutin. Ty můžete do
dárkového koše nechat nasklá-
dat buď profesionály, nebo si ho
sestavit a ozdobit sami. Fanta-
zii se meze nekladou.



18 www.vase5.cz

tipy na vánoční dárky

IN
ZE

RC
E 

V
5-

11
33

Publikace mapuje jeden
z nejúžasnějších příběhů
československé populár -

ní hudby. Žbirka hovo ří o rozlič-
ných peripetiích své ho života
od mládí až po dnešek a nevy-
hýbá se ani tak těžkým okamži-
kům, jako byla smrt jeho star-
šího bratra, která ho těžce
za sáhla a z níž se dokázal do-
stat hlavně díky hud bě. Příběh
Mira Žbirky působí ne uvě ři -
telně, ale přitom je civilní a při-
rozený. V knize je velké množ-
ství archivních fo tek z dávné

minulosti i z nedáv né součas-
nosti a najdete tam i kompletní
diskografii včetně obalů alb.

Slovenský zpěvák a skladatel
Miro Žbirka spoluzaložil sku-
pinu Modus. V roce 1977 zís kal
společně s Jánom Lehotským
a Marikou Gombitovou zlatou
Bratislavskou lyru za píseň Ús -
mev. V letech 1976–1980 na -
 točil s Modusem hity Dievčatá,
Drahá, Zažni a mnoho dalších.
V roce 1981 založil s La com Lu-
čeničom skupinu Limit a vydal
se na sólovou dráhu.

Miro Žbirka

Zblízka
Posedlost hudbou. Silný životní příběh
Miroslava „Mekyho“ Žbirky z jeho
vyprávění zaznamenal novinář Honza
Vedral.

Chcete výrazně omládnout? Využijte této mimořádné akce.
Metodou neinvazivního faceliftingu dosáhnete výrazné redukce
vrásek, vypnutí povadlých kontur pleti a celkově lepšího stavu pleti.
Výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření a efekt je dlouhodobý.
Navíc jako bonus pro Vás metoda omlazení obličeje fotorejuvenací,
která výrazně redukuje nežádoucí pigmentace v obličeji a opět
přispívá k mladistvému stavu Vaší pleti.

CENA CELKEM JEN 10.500 Kč.
UŠETŘÍTE TAK 6.000 Kč.
*Akce platí pouze do konce prosince.
Tuto akci není možno kombinovat s žádnými jinými akcemi či slevami.

K L I N I K A K R Á S Y A N D Ě L
Nádražní 61 /116,  Praha 5,  150 00
Telefon: 608 006 116
info@klinikakrasyandel.cz,  w w w.klinikakrasyandel.cz

RADIKÁLNÍ OMLAZENÍ PLETI
4x Facelifting + 4x Fotorejuvenace zcela zdarma!

IN
ZE

RC
E 

V
5-

11
35



19www.vase5.cz

tipy na vánoční dárky

IN
ZE

RC
E 

V
5-

11
21

„Do posilovny a tělocvičny chodím
nera da, ale postavu si udr žovat
musím, takže Bailine je pro mě

naprosto ideální. Jeho systém mi umož-
ňuje hubnout i posilovat, aniž bych musela
absolovovat namáhavá cvičení. A ještě si
při každé terapii mo hu v klidu a v napros -
tém soukromí číst, učit se texty, nebo od-
počívat. Z dosažených výsledků jsem nad-
šená, takže vám mohu Bailine s radostí
do poručit,“ potvrdila zpěvačka Bára Basi-
ková. Ta díky kombinaci vhodné stravy
a Bailine zhubla 23 kilo.

Kdo může metodu využít? Metoda je
vhodná pro ženy i mu že každého věku, pro
ženy po porodu, pro sportovce, ale i pro li -
di, kteří posilovnu viděli jen zvenku. Me-
toda je bezbolestná, nenáročná a vhodná
pro kaž dého, mezi častými klienty jsou ta -
ké starší lidé, kterým metoda pomáhá vy-
rovnat úbytek svalové hmoty. Metoda Bai -
line pochází z Norska a původ ně sloužila
pro kosmonauty na posílení svalové hmoty.
Pří stoj střídá 40 programů, které se zamě-
řují na konkrétní partie. Pro zájemce nabí-

zíme ukáz kovou hodinu zdarma, během
které změříme hodnoty tuku a svalové
hmoty v těle klienta a počítač následně vy-
bere nejvhodnější program. Jedna terapie
trvá 45 minut, ty se ale rovnají 2,5 hodi-
nám, jež bys te museli strávit v posilov ně.

Našim klientům nabízíme možnost za-
koupení dárkových poukazů v libovolné
hod notě, mohou tak zlepšit figuru nejen
sobě, ale i svým blízkým.

Darujte pod stromeček lepší postavu
Unikátní metodu využívají i kosmonauti

Dárková poukázka

platnost poukázky do:

Estetické a hubnoucí centrum Pretty Woman & Man
Nádražní 110 | 150 00  Praha 5 - Anděl | Tel.: 257 313 721 | GSM: 602 935 671

od:
pro:
na:

Vánoční dárkové balíčky na metodu Bailine a vakupres
Bailine 10 terapií 4.200,- + 2 terapie zdarma

15 terapií 5.500,- + 3 terapie zdarma
20 terapií 6.200,- + 5 terapie zdarma

Vakupres 10 terapií 60 minut 5.900 ,-+ 3 terapie zdarma 
10 terapií 30 minut 3.600,- + 3 terapie zdarma

Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody. Ceny najdete
na webových stránkách.Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.

Estetické a hubnoucí centrum Pretty Woman and Man
Nádražní 110, Praha 5 – Anděl

tel.: 257 313 721,602 935 671, www prettywomanandman.cz

Platnost vánočních balíčku je do 31. 12. 2016.

Úbytek centimetrů, zpevnění pokož ky a odstranění

celulitidy – to vše v poměrně krátké době dokáže metoda

Bailine, kterou si oblíbila např. zpěvačka Bára Basiková,

nebo modelka Nikola Buranská. 
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Velkoobjemové
kontejnery

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistave ný
pouze ve vymezeném

ča sovém úseku dle harmono-
gramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém sta-
novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat uklá-
dání odpadů.

Obsluha dále zajistí, aby pří-
padně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat
k dal šímu využití. Obsluha
VOK bude vybavena fotoapa-
ráty a veškerá jednání mimo na-
stavená pravidla budou zdoku-
mentována a v případě nutnosti
předána Městské policii.

Do VOK je možné odložit sta -
rý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice a spo ráky.

18. 11., 14.00–18.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
■ U Malvazinky č. 24 – u sepa-
race

21. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

22. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Pražského –u č. 608

23. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Devonská – u separace

24. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

25. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova
■ Werichova – proti č. 17

28. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Zahradníčkova – proti č. 34

29. 11., 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova – slepá část

30. 11., 14.00–18.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

1. 12., 14.00–18.00 hod.
■ Na Pomezí – proti č. 17

2. 12., 14.00–18.00 hod.
■ Borského – parkoviště u su-

permarketu
5. 12., 14.00–18.00 hod.

■ Janáčkovo nábřeží – proti
č. 19

6. 12., 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská

7. 12., 14.00–18.00 hod.
■ U Železničního mostu x Ná-

dražní
8. 12., 14.00–18.00 hod.

■ U Dívčích hradů x Tetínská
9. 12., 14.00–18.00 hod.

■ Kroupova x Kutvirtova
12. 12., 14.00–18.00 hod.

■ Slivenecká x Kosořská
13. 12., 14.00–18.00 hod.

■ Vrchlického x Starokošířská
14. 12., 14.00–18.00 hod.

■ Ke Kotlářce – č. 14

Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.

15. 12., 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky – za stadionem
u separace

16. 12., 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu

19. 12., 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická

20. 12., 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská

Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz -
poč tu Městské části Pra -

hy 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 hodin a ná-
sledně dle potřeby měněny. Po-
slední odvoz bude probíhat vždy
v sobotu v odpoledních hodi-
nách, nejpozději v 15.00 hodin.

Do VOK je možné odložit sta -
rý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předmě ty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný

odpad (např. autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a spo ráky.

18. 11.–19. 11.
■ Na Hutmance x U Waltrovky
■U Šalamounky x K Měchurce

25. 11.–26. 11.
■ Nad Klikovkou – u č. 11
■ Na Hřebenkách – u č. 13

2. 12.–3. 12.
■ Fráni Šrámka
■ Brdlíkova – u zdi hřbitova

9. 12.–10. 12.
■ U Nikolajky – proti č. 33
■ Musílkova x Schodová

16. 12.–17. 12.
■ Na Homolce – proti č. 16
■ Grafická x Kobrova – u záta-

rasů
23. 12.–24. 12.

■ Pod Hájem x U Pernikářky
■ Štorkánova – parkoviště

30. 12.–31. 12.
■ U Klavírky – proti č. 2
■ Nádražní – proti č. 68

Kontejnery společnosti
Regios a. s.

Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu

■ Občané páté městské části mohou od 3. června 2016 vy-
užívat novou službu štěpkování dřevního odpadu. Služba
je k dispozici celoročně každý první pátek v měsíci od 12.00
do 18.00 hodin. Štěpkovat lze v Hlubočepské ulici proti
čís lu 32 (parkoviště u bývalého zdravotního střediska).
■ K dispozici je zde štěpkovač s obsluhou, obyvatelé Pra -
hy 5 mohou službu využívat zdarma. Větve musí mít prů-
měr do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dřevěné ho
materiálu) a jde zde možný i odvoz bioodpadu (tráva, listí).
■ Lidé nesmí nosit na stanoviště bioodpad po uvedeném ter-
mínu, odpad již nebude štěpkován ani odvezen.
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PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

INZERCE V5-1122

Zásadní kniha
o zdravé výživě

Nová
biokuchařka
Hanky
Zemanové

Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální

informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém

zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů

a je určena i těm, kteří už mají původní vydání doma.

Vydalo nakladatelství Smart Press,
k dostání na www.smartpress.cz za 509 Kč.

Od června je v provozu
sběrný dvůr v Puchmaje-
rově ulici v Pra ze 5 – Ji-

nonicích. Provozovatelem sběr-
ného dvora je společnost
Praž ské služby a. s.

Využívat jeho služby mohou
bezplatně všichni obyvatelé
hlavního města Prahy, kteří
obslu ze zařízení prokáží svůj
trvalý pobyt na území Prahy. 

Hra dí se pouze pneumatiky
a sta vební odpad nad 1m3 za
měsíc. Pro ostatní uživatele je
odložení odpadu zpoplatněno

podle ceníku provozovatele za-
řízení. Nově lze ve sběrných
dvo rech odevzdávat i použitý
textil, obuv a oděvy.

Ve sběrných dvorech však
nelze odevzdávat nebezpečné
složky stavebního odpadu, jako
je například asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest a po-
dobně. 

Ve sběrných dvorech je sta-
noveno omezení jednorázové -
ho návozu odpadů, možný je
vjezd vozidel maximálně do
3,5 tuny.

Sběrný dvůr
Puchmajerova

Otevírací doba
■ Všední dny od 8.30 do 17.00 hodin (v době platnosti letního
času do 18.00 hod.)
■ Sobota od 8.30 do 15.00 hodin
■ Neděle a svátky zavřeno

Sběrný dvůr
Klikatá
Sběrný dvůr Klikatá (Kli-

katá 1238/90C) je opět
v provozu. Určen je pou -

ze pro potřeby občanů městské
části Praha 5. Sběrný dvůr
v Klikaté provozuje na vlastní
náklady radnice páté městské
části, a to proto, že v květnu
sběr né dvory v Praze 5 přestaly
od občanů brát odložené věci
a odpad. Důvodem bylo zasta-
vení výběrového řízení.

Otevírací doba
Letní čas Zimní čas

Pondělí 8.30–18.00 8.30–17.00
Úterý 8.30–18.00 8.30–17.00
Středa 8.30–18.00 8.30–17.00
Čtvrtek 8.30–18.00 8.30–17.00
Pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
Sobota 8.30–15.00 8.30–15.00
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Na to, jaký efekt na počty odkladů po-
vinné školní docházky bude mít pře-
sunutí zápisů do prvních tříd na

měsíc duben, čeká Praha 5. V základním
školství připravuje městská část celou řadu
novinek.

„Především plánujeme znovuotevření
re konstruovaného pracoviště ZŠ Nepo-
mucká v ulice Beníškové. Rekonstrukce se
zde velmi zkomplikovala a škola již třetím
rokem nouzově funguje pouze v hlavní bu-
dově. Pro další třídu ZŠ Kořenského při-
pravíme další patro v objektu Pod Žvaho-
vem. Mohla by být dokončena rekonstrukce
školičky Na Pláni, která připadne ZŠ a MŠ
Radlická. Připravujeme rozšíření kapacity
FZŠ Drtinova o budovu bývalého Česko -
rakouského gymnázia a projektovou doku-
mentaci půdních vestaveb u ZŠ a MŠ Tyr-
šova a Kořenského,“ říká zástupce starosty
zodpovědný za oblast školství Mgr. Vít Šolle
(KDU-ČSL).
● Zápisy se letos budou konat v dubnu,
na kdy plánuje Praha 5 připravit dny
otevřených dveří ve svých školách?

Dny otevřených dveří si organizují jed-
notlivé školy a školky v různých termínech.
Seznam škol a školek naleznete na
www.praha5.cz/cs/sekce/skolstvi-p5
i s kontakty včetně webových stránek. Zde
naleznete rovněž informaci o termínu ko-
nání dne otevřených dveří.  
● Důvodem posunutí termínu zápisů je
to, aby ubylo odkladů. Myslíte si, že toto
opatření bude mít očekávaný efekt?

Obávám se, že ne. Někdy zbytečný od-
klad je přáním rodičů a dnešní způsob roz-
hodování v této věci tomuto přání moc ne-
dokáže odporovat.  Uvidíme.
● Kolik zhruba odkladů v páté městské
části ředitelé každý rok schválí?

Pro školní rok 2016/17 bylo uděleno 162
odkladů. 

● Kolik dětí by mělo k zápisům do prv-
ních tříd přijít?

Přesné odhady pořídíme výpisem z ma-
triky v únoru a zašleme je školám. Právě
kvůli posunu zápisů později, aby čísla byla
přesnější. V tomto školním roce máme
v Pra ze 5 v našich školách přibližně 700
prvňáčků. Pro další školní rok očekáváme
pro základní školy mírný nárůst, u mateř-
ských škol stagnaci. 
● Plánujete nějaké rozšíření kapacity
základních škol?

Především plánujeme znovuotevření re-
konstruovaného pracoviště ZŠ Nepomucká
v ulice Beníškové. Rekonstrukce se zde vel -
mi zkomplikovala a škola již třetím ro kem
nouzově funguje pouze v hlavní budově.
Pro další třídu ZŠ Kořenského připravíme
další patro v objektu Pod Žva hovem. Mohla
by být dokončena rekonstrukce školičky Na
Pláni, která připadne ZŠ a MŠ Radlická.
Připravujeme rozšíření kapacity FZŠ Drti-
nova o budovu bývalého Česko – rakouské -
ho gymnázia a projektovou dokumentaci
půdních vestaveb u ZŠ a MŠ Tyršova a Ko-
řenského.

Někdy je odklad

přáním rodičů
Základní školy

Prahy 5
Základní škola a mateřská škola Barrandov
Chaplinovo nám. 1/615,
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
www.zsbarr.cz

Fakultní základní škola
a mateřská škola Barrandov II
V Remízku 919/7,
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
www.fzsbarr.cz

Fakultní základní škola
s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK
Drtinova 1861/1, Praha 5 – Smíchov,
150 00
www.zsdrtinova.cz

Základní škola a mateřská škola Grafická
Grafická 13/1060,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.zsgraficka.cz

Základní škola
a mateřská škola Kořenského
Kořenského 760,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.zskorenskeho.cz

Základní škola Nepomucká
Nepomucká 139/1,
Praha 5 – Košíře, 150 00
www.nepomucka.cz

Základní škola Podbělohorská
Podbělohorská 720/26,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.podbelohorska.cz

Základní škola a mateřská škola Radlická
Radlická 140/115,
Praha 5 – Radlice, 150 00
www.zsradlicka.cz

Základní škola a mateřská škola Santoška
U Santošky 1/1007,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.santoska.cz

Tyršova základní a mateřská škola
U Tyršovy školy 1/430,
Praha 5 – Jinonice, 158 00
www.tyrsova.cz

Základní škola waldorfská
Butovická 228/9,
Praha 5 – Jinonice, 158 00
www.waldorfjinonice.cz

Základní škola a mateřská škola Weberova
Weberova 1090/1,
Praha 5 – Košíře, 150 00
www.zsweberova.cz

Nové zápisy do mateřinek
Zápis do mateřských škol bude probíhat mezi 2. a 16. květnem. Pro mateřinky zřizo-
vané městskou částí bude společný termín stanoven do konce kalendářního roku.
Zápis nově proběhne prostřednictvím webové aplikace. Slibujeme si od tohoto způ-
sobu větší transparentnost, rodiče budou mít online informace o umístění dítěte v se-
znamu podaných žádostí. Budeme mít také k dispozici informace a metodu, jak efek-
tivně vyřešit duplicity podaných žádostí v zájmu rychlého umístění co největšího
počtu dětí. 
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Zúčastnit se mohou děti ve
dvou věkových kategori-
ích, a to jednotlivci mezi

třinácti až patnácti lety a jed-
notlivci mezi šestnácti až osm-
nácti lety. V každé z vyhláše-
ných kategorií bude vybrá no
pět nejlepších výtvarných pra -
cí. Ty budou oceněny odbornou
literaturou. Nejlepší díla vybere
hodnoticí komise, v ní zasedne
například coby čestná předsed-
kyně ná měst ky ně primátorky
hlavního měs ta Prahy Eva Kis-
lingerová, posuzovat budou dá -
le přihlášená umělecká díla
třeba Milu še Poupětová, Lukáš
Urbánek, Rudolf Mejsnar nebo
Mi roslav Smaha. Potenciální
účastníci mají na výtvarné
ztvárnění zadaného tématu čas
do 25. listopadu.

„Mám radost, že jsem mohla
společně s pořadateli odstarto-
vat výtvarnou soutěž pro mladé
tvůrce a velice se těším na jejich
díla inspirovaná životem Elišky
Přemyslovny,“ uvedla čestná

Výtvarná soutěž:
Život Elišky Přemyslovny
Výtvarné soutěže na téma Život Elišky Přemyslovny se mohou

zúčastnit všechny pražské děti. Výtvarné klání je součástí projektu

Pocta Elišce Přemyslovně & posledním Přemyslovcům. Podpořilo

ho i Ministerstvo kultury.

předsedkyně hodnoticí komise,
náměstkyně pražské primátor -
ky, Eva Kislingerová. Zájem ci
o účast v soutěži nejsou nijak
omezeni formu výtvarného vy-
jádření.

Musejí však dodržet tu pod-
mínku, že přihlášené dílo musí
mít maximál ní velikost formátu
A2, v přípa dě plastických děl je
třeba do  držet maximální roz-
měr 30 x 20 x 10 cm. 

Každé přihlášené dílo musí
být na rubu či připevněném
štít ku označeno názvem díla,
jménem a příjmením autora,
věkem autora, kontaktní adre-
sou a popisem inspirace vzta-
hující se ke vzniku díla. Zasílat
je třeba soutěžní příspěvky na
adresu Mariánské náměstí 2,
110 01, Praha 1 k rukám ná-
městkyně primátorky Evy Kis-
lingerové. Zásilku je třeba oz -

na čit heslem Soutěž: Život Eliš -
ky Přemyslovny.

Ztvárnit mohou žáci a stu-
denti na svých dílech cokoliv, co
shledají jako tematicky správné
v historických souvislostech
doby, kdy Eliška Přemyslovna
žila. Jen pro příklad se na vý-
tvarných dílech mohou objevit
třeba hračky, kostýmy, šperky
nebo místa pobytu Elišky Pře-
myslovny a mnoho dalšího.

I když školní rok začal před několika týdny,
rodiče dětí už teď řeší zápisy do škol.
Zatímco dříve bylo běžné, že v prosinci si
rodiče a děti vybrané školy prohlédli
v rámci dnů otevřených dveří a v lednu šli
dítě do školy zapsat, novela školského
zákona přináší zásadní novinku.

Zápisy na školní rok 2017
– 2018 se budou letos
nově na všech základních

školách konat v období od 1. do
30. dubna, dříve se musely
konat v období od 15. ledna do
15. února. Zapsat se do první
třídy musejí všechny děti, které
do začátku školního roku do-
sáhnou věku šesti let. Přijít
k zá pisu musejí i ti předškoláci,
u nichž rodiče předpokládají

odklad školní docházky. Není-li
dítě tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to
písemně zákonný zástupce dí-
těte, odloží ředitel školy začá-
tek povinné školní docház ky
o jeden školní rok. Žádost musí
být doložena doporučujícím
posou zením školského pora-
denského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psycho-
loga. Začátek povinné školní do-

cházky lze odložit nejdéle do
zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku. A za-
psat se do školy může i dítě,
kterému bude šest let v době od
září do konce června přísluš-
ného školního roku.

Podmínkou je, že je přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé
a že jeho nástup do školy dopo-
ručí poradenské zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte naroze-

ného od ledna do konce června
je navíc i doporučení odborného
lékaře.

Novela školského zákona ale
přináší i další novinky. Napří-
klad povinný poslední rok ma-
teřské školy. Tato změna začne
platit s novým školním rokem.
Další novinka čeká mateřinky
v roce 2020, odkdy budou ma-
teřské školky muset přijímat
i dvouleté děti. 

Zápisy do škol
budou až v dubnu
Zápisy do škol
budou až v dubnu
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete spávně
vyluštěnou tajenku
mailem na adresu
soutez@a11.cz
a tři vylosovaní
obdrží knihu Hektor
a tajemství lásky od
Francoise Lelorda.

V tajence naleznete citát Daga Hammarskjölda.

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)

Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč P
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Nestačí vám náš humor na papíře?

Máme ho pro vás i na tričku.

Listopadové číslo časopisu Sorry

právě v prodeji.

INZERCE V5-1126
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Jde už o druhý ročník výstavy spojené
s koncerty a malými aukcemi výtvar-
ných děl ve prospěch činnosti občan-

ského sdružení Múzy dětem. Konat se bu -
de akce v galerii Portheimka na Smíchově,
začíná 1. prosince a potrvá do 28. prosince. 

Hned první prosincový den se uskuteční
vernisáž výstavy, spojena bude s koncer-
tem skupiny Hazuka a hned první dobro-
činnou aukcí. Vystavovat budou například
Milan Cais, Tomáš Císařovský, Bob Hoch-
mann, Ivana Knížková nebo Jaroslav Jero-
ným Neduha, Petr Nikl, Pavel Reisenauer,
Veronika Vašková, Iva Vodrážková a další.
Dále třeba 13. prosince je v plánu další auk -
ce a koncert Jakuba Nohy, na 19. prosince
je naplánována opět aukce a také vánoční
večer skupiny Fénix Ondřeje Fibicha.

Občanské sdružení Múzy dětem působí
v páté městské části už dvanáct let. Sdru-
žení se zaměřuje na pomoc dětem z dět-
ských domovů. Múzy dětem mají sice zá-

kladnu v Praze 5, za dětmi však vyjíždí do
celého Česka.

Spolek pořádá například víkendové celo-
denní návštěvy dětských domovů a dalších
zařízení náhradní výchovy. Za dětmi sem
jezdí třeba lektoři převážně uměleckých
profesí, kteří děti formou hravých dílen učí
nejrůznějším aktivitám. Dětem se věnují
muzikanti, divadelníci, výtvarníci a mnozí
další. Pro děti je pořádána řada volnočaso-
vých akcí. 

Nejde však jen o to zajistit dětem jedno-
rázovou zábavu, ale naopak o dlouhodo-
bější vliv. Múzy jim totiž pomáhají s přípra-
vou na samostatný život prostřednictvím
několika provázaných projektů. Prvním je
Život nanečisto. Zapojovány jsou do něj
jednak děti z dětských domovů, ale i mlá-
dež žijící v náhradní výchově či v rodinách
ohrožených sociálním vyloučením. Děti se
mohou zúčastnit víkendových kurzů, kde
jsou pro ně připraveny simulace reálných

životních situací, které jsou často složité
i pro děti, jež opouštějí funkční rodiny,
natož pro ty, které prožily dětství v někte-
rém zařízení. Účastníci kurzů musejí řešit
situace, které je v životě mohou potkat
a v nichž je vysoké riziko selhání. Jde třeba
o hospodaření, získání a udržení práce ne -
bo i vztahy.

Na hospodaření s financemi je zaměřen
i další projekt spolku, nazvaný Korálky dě -
tem. Ten navíc spojuje příjemné s užiteč-
ným. Děti totiž vyrábějí vlastní šperky, díky
jejich prodeji získají peníze a jsou vedeny
k jejich hospodárnému využití. Učí se tím
znát nejen hodnotu vlastní práce, ale i to,
jak s vlastnoručně vydělanými penězi nalo-
žit.

Múzy dětem mají i speciální program pro
dospívající mladé muže z dětských domo -
vů. Na projektu Patron spolupracuje spo -
lek se sdružením Liga otevřených mužů.
Náplní projektu Patron je seznámit mladé
muže s profesně i v osobním životě úspěš-
nými a ukotvenými muži. Mladí muži ve
věku 17–21 let k sobě dostanou zkušeného
patrona, který jim může předat své životní
zkušenosti a rady, třeba v pracovní oblasti
při hledání brigády nebo zaměstnání, ale
také jim v určitém smyslu suplovat chybě-
jící pozitivní mužský vzor. 

Múzy dětem
v galerii Portheimka
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Plánujete už nyní, kam vyrazíte v předvánoční době
a představa zhlédnutí výstavy a zároveň pomoci dobré
věci vám připadá lákavá? Nezapomeňte na výstavu Múzy
dětem v Portheimce. V plánu je vedle výstavy i řada
koncertů a aukcí.
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zdraví

INZERCE V5-1136

Denně
používané zuby
si zaslouží
profesionální
péči!

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život, 
zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací. 

• airflow

• odstranění zubního

 kamene

• DNA test patogenů

 parodontóz

• léčbu parodontózy

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• leštění zubů

• odstranění pigmentací

• chrániče proti chrápání

• sportovní chrániče

PO - PÁ 8°°-20°°

Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.:   +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

doprava
tram 6,9,12,20

(Arbesovo nám.)

nebo 5 min. pěšky

ze stanic Anděl,

Újezd

Dentální hygiena je zdra-
votní ošetření eliminu-
jící vznik onemocnění

v dutině ústní. Nejčastěji při-
tom jde o vznik zubního kazu
a od 35 let věku vznik parodon-
tózy, jež může skončit ztrátou
zubů.

Dá se tomu předcházet? Ano!
Jak? Jednoduše! Pravidelnými
návštěvami na dentální hygi-
eně, vyšetřeními, intenzivní
profylaxí a samozřejmě správ-
nou domácí péčí o svůj chrup. 

● Na dentální hygienu není
nikdy pozdě!

Řešíte parodontózu, kazivost
zubů, zápach z úst, krvácející
dásně nebo zabarvení zubů?
Pak neváhejte a na dentální hy-

gienu se objednejte ještě dnes.
Pokud chcete mít zdravé zuby
co nejdéle a podstatně pro -
dlužit životnost výplní zubů
a protetických prací, nic neod-
kládejte. Navykněte si na pravi-
delný rytmus – dentální hygi-
enu minimálně dvakrát ročně,
ideálně vždy před preventivní
zubní prohlídkou. Naslouchejte
doporučení vaší dentální hygi-
enistky a jím stanovený léčebný
plán. S důvěrou svěřte péči
o svůj chrup a konzultujte způ-
sob péče o své zuby.

● Jaký je vliv dentální hygi-
eny na zdraví?

Velký a nedoceněný. Všech -
ny problémy, které máme v ús -
tech (parodontóza, krvácení

dásní, bolest zubu apod.), jsou
zánětlivá onemocnění, která
skrze krev v krevním řečišti
ovlivňují zdraví v celém těle, od
činnosti mozku, srdce, jater, le-
dvin, přes kloubní náhrady až
po těhotenství. Potvrzují to
i od borníci nadace Sunstar,
kteří na Ženevské konferenci
o vztahu orálního a celkového
tělesného zdraví prokázali, že
„škodlivé bakterie v ústech,
kte ré proniknou do krevního
řečiště, mohou atakovat celé
tělo, kde způsobují zánětlivé
reakce.

● Rozzařte svým úsměvem
předvánoční atmosféru!

Mohlo by se zdát, že poslá-
ním dentální hygieny je pouze

zamezit vzniku onemocnění
chrupu a měkkých tkání v du-
tině ústní, případně zabránit
zhoršování již vzniklého one-
mocnění. To ale není zdaleka
všechno! Celkově vede k vylep-
šení estetického vzhledu celého
úsměvu. S přibývajícím věkem
je přirozené, že na obličeji při-
bývají vrásky, vlasy šednou
a zu  by mění odstín. Jejich me-
chanickým opotřebením totiž
ubývá skloviny, pod níž se na-
chází vrstva zuboviny, která
věkem tmavne. 

Vážení čtenáři, přejeme vám
krásný závěr roku – se zářivým
úsměvem a zdravými zuby, kte-
rým věnujete stejnou péči jako
předvánočním přípravám. Pa-
matujte, že dentální hygiena je
nejlepší prevencí, jak zachovat
svůj chrup zdravý a úsměv
šťastný. Na shledanou v Arbes+
dentální hygieně.

Více info o dentální hygieně
na www.arbesplus.cz

v zá ložce „Když se řekne…“

Když se řekne
dentální hygiena
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■ Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.

■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.

■ Stěhování všeho
druhu.

■ Vše za rozumnou
cenu.

!! Odvoz !!
starého nábytku

na skládku

Telefon: 773 484 056
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

Poznat můžete třeba 5.
pro since Osobnosti staro-
věkého světa. Historické

přednášky v knihovně předsta -
ví příchozím životní osudy řím-
ských císařů, řeckých vojevůd -
ců či královen starověkých říší.
Přednáška začíná v 17.00 ho -
din a pro všechny zájemce je
zdarma.

Děti zase na Smíchově ocení
interaktivní říkankové setkání
nazvané MaTaDe 2016. Určeno
je nejmenším od dvou do pěti
let, podmínkou je, že nejmenší

diváci přijdou v doprovodu dos -
pělého. Pořadatelé doporučují
se na akci předem zapsat, a to
prostřednictvím e-mailové
zprá vy na adresu marie.ko-
necna@mlp.cz, přihlásit se lze
i telefonicky na čísle 222 315
600 nebo osobně přímo v kni-
hovně. Pořad se ko ná 7. prosin -
ce dopoledne od 10.00 ho din,
vstup je také zdar ma.

Pro seniory jsou určeny smí-
chovské počítačové kluby. Ty se
konají pravidelně každý měsíc,
hodiny se zaměřují vždy na roz-

ličné počítačové dovednosti,
tře ba používání mailu či kni-
hovního elektronického katalo -
gu.

Naučte se
nakupovat online

Například v listopadu, kon-
krétně 23. listopadu, se bude
konat lekce nazvaná Nakupo-
vání online, ta je určena pro po-
kročilé uživatele a příchozí se
dozvědí, třeba to, jak poznat
důvěryhodný obchod. Na 30.
listopadu je naplánován kurz

Kurzy v knihovně
pro děti, mládež i seniory 
Literární dílny, program pro děti nebo počítačový klub pro seniory.

Nevíte, co v zimních měsících podniknout ve volném čase?

Vyberte si z nabídky aktivit, které nabízí smíchovská pobočka

městské knihovny. Vyberou si všechny věkové kategorie.

pro začátečníky Základy práce
s textem, během něhož se
účastníci dozvědí základní in-
formace o práci a správném
psa ní v programu MS Office
Word. Na předvánočním set ká -
ní 7. prosince se pokročilí „žá -
ci“ budou věnovat tvorbě vlast-
ního elektronického vánočního
přání. 

Kurz vhodný pro mladé se
zájmem o psaní od patnácti do
dvaceti let se bude konat ve
smíchovské pobočce pražské
knihovny 22. prosince od 16.00
hodin. Jde o literární dílnu s Te-
rezou Matouškovou. Přítomní
si vyzkoušejí nejrůznější kre-
ativní úkoly. Na bezplatný kurz
je však třeba se předem přihlá-
sit na e–mailu terezamatous -
kova@post.cz.

Přijímáme
nové
hospodyně

Volejte Domesticu
tel: 739 319 969, 603 963 021

www.domestica.cz

Volejte Domesticu
tel: 739 319 969, 603 963 021

www.domestica.cz

Přijímáme
nové
hospodyně
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Společnost
GEOSTAV CZECH a.s.

hledá
STROJNÍKA – OBSLUHU

ČERPADLA BETONU
Nadstandardní hodnocení
Volejte tel.: 602 468 837
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Biologicky vhodné krmivo a pamlsky ACANA a ORIJEN pro 
psy a kočky (nejoceňovanější krmivo vyráběné v Kanadě). 
Potřeby pro hlodavce, ptáky, akvaristiku a teraristiku.

Chovatelské potřeby Weber – Mlýn 
najdete u metra Hůrka, v ul. Petržílkova 31.
Otevírací doba: Po – Pá: 9 – 19, So: 9 – 13. www.weber-mlyn.czb l
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Hledáme tazatele pro dotazování pomocí
notebooku – CAPI tazatel/ka

Požadujeme:

– možnost stabilního internetového připojení

a vlastní e-mailovou schránku

– věk nad 18 let a čistý trestní rejstřík

Nabízíme:

– dlouhodobou spolupráci na DPP nebo ŽL

– zapůjčení notebooku, kompletní zaškolení zdarma

– dobré finanční ohodnocení provedené práce

STEM/MARK, a.s., Praha 8

Michaela Škvorová,

e-mail: skvorova@stemmark.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.cz

Vstupné na jednotlivé kon-
certy stojí rovných 100
korun a vstupenky si lze

zakoupit v pokladně Galerie
Portheimka, a to každý den
kromě pondělí vždy od 13.00
do 18.00 hodin. Nedělní ad-
ventní koncerty začínají vždy
v 16.00 hod.

První adventní koncert se us -
kuteční 27. listopadu. Do Port -
heimky přijde zahrát kvarteto
Pražského filmového or ches -

tru. O týden později, tedy 4.
prosince, si posluchači budou
moci na Smíchově vychutnat
koncert souboru Trio Grazioso.
Představí se houslistka Gabri-
ela Kubátová, na violu zahraje
Renata Machačová a na violon-
cello Orsolya Bartoš Vági. 

Vystoupí i mužský
pěvecký sbor

Třetí adventní vystoupení ve
smíchovské Galerii Portheika je

naplánováno na neděli 11. pro-
since, kdy vystoupí soubor En-
samble Grazioso – housle Miloš
Havlík a Hana Šimečková, viola
Renata Machačová, violoncello
Orsolya Bartoš Vági a soprán
Ludmila Vernerová.

Poslední předvánoční ne-
dělní koncert v Porheim ce přiví -
tá publikum 18. prosin ce, vy-
stoupí mužský pěvec ký sbor
Doodles se sbormistrem Mar-
kem Stankem.

Sérii čtyř adventních koncertů si pro

posluchače připravila smíchovská Galerie

Portheimka. Konat se budou vždy v neděli.

První adventní setkání s hudbou je

naplánováno na 27. listopadu.

Advent
v Portheimce

27. listopadu
1. adventní koncert

Vystoupí kvarteto Pražského
filmového orchestru.

4. prosince
2. adventní koncert

Vystoupí soubor Trio Gra -
zioso. Housle Gabriela Ku -
bátová, viola Renata Ma cha -
čo vá, vio  lon cello Orsolya
Bar toš Vá gi.

11. prosince
3. adventní koncert

Vystoupí soubor Ensamble
Grazioso. Na housle zahrají
Miloš Havlík a Hana Šimeč-
ková, na violu Renata Ma-
chačová, na violoncello Or -
solya Bartoš Vági, soprán
Lud mila Vernerová.

18. prosince
4. adventní koncert

Vystoupí mužský pěvecký
sbor Doodles se sbormistrem
Markem Stankem. 

Advent
v Galerii Portheimka
Advent
v Galerii Portheimka

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY

do NOVĚ otevřené
zubní ordinace

Styledent na adrese

Zborovská 62, Praha 5.

Máme smlouvy
s pojišťovnami

VZP, VOZP, OZP,
CZP a RB.

Kontakt: 734 313 939
info@styledent.cz

a www.styledent.cz
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sport

Sedací souprava ANUBIS

 V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204

INZERCE V5-1109

Na obyvatele Prahy 5 se radnice ob-
rací z toho důvodu, že dostala na-
bídku od soukromého investora,

který by chtěl v páté městské části vybudo-
vat nízkonákladovou a nízkorozpočtovou
hokejovou halu. Sloužit by měla jak veřej-
nosti v rámci veřejného bruslení, tak i tré-
ninkům a utkáním mladých hokejistů.
Zatím není jasné, jak přesně by hala vypa-
dala, variant je totiž více a záleží například
na tom, co všechno by měla nabízet nebo
zda by fungovala celoročně.

„Osobně považuji úmysl za přínosný.
Vnímám totiž velký nedostatek možností,

kde se v Praze ,ledovému‘ sportu úzce vě-
novat – či si jen tak zajít s rodinou, kama-
rády či se školou zabruslit. Navíc jakákoliv
podpora sportu dětí a mládeže je důležitá,
takže této věci budu vždy a rád nápomo-
cen. Více příležitostí ke sportu zároveň na-
bízí i více příležitostí k nalezení talentů,
což nás, coby hokejový národ, bude jistě za-
jímat,“ uvedl starosta páté městské části
Radek Klíma (TOP 09) s tím, že radnici za-
jímá názor veřejnosti.

Odpovídat mohou lidé na anketní otáz -
ku, a to na webových stránkách Prahy 5.
Čas mají do 18. listopadu. Pro radnici

budou výsledky závazné, radní se přáním
obyvatel budou řídit při jednání s investo-
rem a provozovatelem haly.

Investor navrhuje dvě lokality, kde by pří-
padně hokejová hala mohla vyrůst, a to pro-
stor na místě stávajících kurtů a hřišť se za-
chováním fotbalového hřiště a atletické
dráhy v ulici V Remízku na Barrandově,
anebo v těsné blízkosti sportovního areálu
Základní a Mateřské školy Tyršova v Jino-
nicích, kde se počítá s posunutím dětského
hřiště. Svůj tip, kde by mohla být hala vy-
budována, ale mohou obyvatelé navrhnout
také v rámci ankety na webu městské části.

Praha 5 se ptá:
Chcete novou hokejovou halu?

O tom, zda má v Praze 5 vyrůst hokejová hala, chce

radnice nechat spolurozhodnout veřejnost. Vyjádřit se lidé

mohou v anketě i k tomu, kde by hala měla stát. Investor

navrhuje Barrandov či Jinonice.
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DÁRKOVÉ
VOUCHERY

www.aquapalace.czNakupujte online na
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