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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:

 

 

 

 

www.in-spirace.com
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Plechový svícen + sklo "WHITE" 10x8x8cm,

212,- Kč, www.in-spirace.com

Zarážka do dveří "DOG" 20x10x28cm,

317,- Kč, www.in-spirace.com

Kuchyňský set - zástěra, chňapka a podložka,

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

128,- Kč, www.in-spirace.com

Plechová dekorace "WHITE REINDEER" 

19x4x15cm, 278,- Kč, www.in-spirace.com

Hrnek "HOMEMADE II." 10x7x7cm

220ml, 120,- Kč, www.in-spirace.com

Závěsný anděl "METAL WHITE" 20x5x9cm

279,- Kč, www.in-spirace.com

Polštář "CAT&DOG" 45x45cm - 400gr.

428,- Kč, www.in-spirace.com
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Vážení čtenáři,
držíte v rukou poslední letoš -
ní vydání magazínu Va še 5.
Každý měsíc vám přinášíme
informace z vaší městské čás -
ti, rozhovory se zajímavými
osobnostmi, zprávy ze spor -
tu a kultury, novinky a zají-
mavosti ze škol a školek, ale
i informace o dopravě či poli-
tice. Na obsahu magazínu se
můžete podílet i vy, dejte
nám vědět, co vás trápí nebo
zajímá, kde co zajímavého
po řádáte nebo s čím se potý-

káte. Jaký byl váš rok 2016? Splnilo se vám to, co jste si
přáli nebo už s nadějí vyhlížíte rok s dvojčíslím 17 na konci?
Protože v závěru roku se tradičně bilancuje, přinášíme vám
zhodnocení uplynulých dvanácti měsíců. Jaká událost spo-
jená s pátou městskou částí byla podle vás v letošním roce
nejzásadnější a co byste v Praze 5 uvítali v roce příštím?
V prosincovém vydání najdete i tipy na to, kam si během
svátků zajít a ta ké vám krásné Vánoce a nový rok popřejí
některé z osobností, které jsme vám představili v rozhovo-
rech. I my vám přejeme klidné a spokojené svátky a krásný
rok 2017.

Vaše Zuzana
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Antifetfest
pro mládež

Jubilejní desátý ročník filmového
klá ní Antifetfest byl vyhlášen.
Sou těž pořá dá hlavní město Praha

ve spolupráci s městskými částmi. Fi-
nále se uskuteční v červnu příštího
roku. Antifetfest je soutěžní festival
amatérských filmů pro školy, školská
zařízení a nízkoprahové kluby pro děti
a mládež s tematikou rizikového cho-
vání. Přihlásit lze obrazový snímek
s ná mětem rizikového chování, napří-
klad drogová závislost, kriminalita, ši-
kana, rasismus, záškoláctví, gambling,
domácí násilí atd.

Provoz linky 123
opět zaplatí Magistrát

S pozitivní novinkou mohou počí-
tat obyvatelé Prahy 5. S magis-
trátem hlavního města Prahy se

podařilo vyjednat, že od nového roku
bude autobusová linka číslo 123 v pl -
ném rozsahu opět zařazena mezi linky
hrazené z rozpočtu Dopravního pod-
niku. „Znovu převzetí financování pro-
vozu Dopravním podnikem, tedy hlav-
ním městem, je pro obyvatele Prahy 5
výborná zpráva. Podařilo se nám ve-
dení města přesvědčit, že linka 123 má
být provozována a hrazena v plném
rozsahu,“ řekl starosta Radek Klíma
(TOP 09).
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Kam za
prohlídkou betlémů

Použité tuky
lze odevzdat ve sběrných dvorech

Advent
v galerii Portheimka

Ve sběrných dvorech mohou nově
oby vatelé Prahy 5 odevzdávat po-
užité potravinářské tuky a oleje. Je-

dinou podmínkou je, aby tekutiny byly
v uzavíratelných plastových obalech, nej-
lépe v PET lahvích, uzavřených kbelících

nebo kanystrech, nesmí být používány
skle něné nádoby. Na každém sběrném
dvoře najdou zájemci nádobu s nálepkou,
díky které kontejnery na tuky a oleje po-
znají. Cílem sbírání je ušetřit kanalizační
síť v hlavním městě a životní prostředí.

Čtvrtým koncertem vyvrcholí letošní
hudební advent v galerii Portheimka.
Po kvartetu Pražského filmového

orchestru, vystoupení souboru Trio Grazi-
oso a Ensamble Grazioso zakončí advent
v neděli 18. prosince vystoupení mužského

pěveckého sboru Doodles se sbormistrem
Markem Stankou. V rámci koncertu vy-
stoupí jako host také dívčí vokální sexteto
Jezinky. Vstupné na koncert stojí rovných
100 korun a vstupenky si lze zakoupit v po-
kladně Galerie Portheimka.

+420 245 00 65 65+420 245 00 65 65 INFOAIRWAYNET.CZINFOAIRWAYNET.CZ

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ

INTERNET 
OD 290 Kč 
bez poplatků 
a investic

INZERCE V5-1226

Při vánoční procházce s dětmi se mů-
žete zastavit i v některém z praž-
ských kostelů. Ve většině z nich totiž

najdete kouzelné, mnohdy unikátní bet-
lémy s dlouhou historií. Například v kostele
sv. Jakuba Staršího je k vidění sádrový bet-
lém. Je replikou původního, sto let starého

betlému, který byl v 90. letech z kostela od-
cizen. V kostele Všech svatých bude vysta-
ven betlém pravděpodobně z 19. století.
Prostou chýši obklopuje obvyklá skupina
pastýřů a tří králů s jedním služebníkem,
velbloudem a koněm. Zajímavým detailem
jesliček je lilie v rukou sv. Josefa.
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Kuňky žbluňky
v knihovně

Rodiče s dětmi jsou vítáni v po-
bočce pražské knihovny na Smí-
chově. Přijít mohou s nejmen-

šími čtenáři na pravidel ná společná
středeční setkávání nad knížkami. Kre-
ativní čtení pro malé čtenáře je navíc
spojené s minivýtvarnou dílničkou.
Kuň ky žbluňky je vhodné pro děti od
čtyř let. Přijít mo hou malí čtenáři do
knihovny každou středu v 17.00 hodin,
a to do dětského oddělení. Vstup je
volný.

INZERCE V5-1209

CITROËN JUMPY KOMBI L2

1.6 BlueHDi 95 MAN, devítimístný
Novinka v ČR u nás na showroomu

Každý zájemce od nás dostane 
malý dárek.

VAŠE BEZSTAROSTNÁ J ÍZDA

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

VAŠE CENA

632 830 
Kč s DPH

přímo tento vůz najdete u nás na showroomu

Byt nebo RD v Praze

603 278 555

Ihned koupím
v jakémkoli stavu
i s exekucí apod.

Rychlé a seriózní jednání.

IN
ZE

RC
E 

V
5-

12
10

Tradice novoročních koncertů v Bazi-
lice sv. Markéty v Břevnovském kláš-
teře pokračuje. Další Novoroční kon-

cert je naplánován na 4. ledna příštího
ro ku, začne přesně v 19.00 hodin. Poslu-
chači se mohou těšit na vystoupení trum-
petisty Marka Zvolán ka. Ten se stal členem
České filharmonie už v osmnácti letech,
nyní působí jako sólotrumpetista Sym -
fonického orchestru Českého rozhlasu
a Symfonického orchestru hl. města Prahy

FOK. Na varhany zahraje v lednu v Břev-
novském klášteře Pa vel Svoboda, který
spolupracuje se souborem Barocco sempre
giovane, jako sólista vystupuje s orchestry,
účinkuje na hudebních festivalech v ČR
i v zahraničí. Divákům se však představí
i Pěvecký a flétnový sbor ZŠ Marjánka.
Vstupenky jsou k zakoupení v Krejčovství
Ála na Bělohorské ulici nebo v elektronické
podobě na www.spolekbrevnovskychziv-
nostniku.cz.

Na koncertě vystoupí
trumpetista Zvolánek

Škola má svoji
bezbariérovou třídu

Novou bezbariérovou třídu má od
října Základní a mateřská škola Gra-
fická. „V rámci stavebních prací do -

šlo ke zrušení bytu školníka a obnovení pů-
vodní třídy včetně vybudování sociálních

zařízení pro dívky a chlapce. Kromě bezba-
riérové třídy bylo vybudováno také speci-
ální bezbariérové WC,“ vysvětlil místosta-
rosta Prahy 5 pro oblast školství Vít Šolle
(KDU-ČSL).
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INZERCE V5-1215

Hells Bells Rockin‘ Pub najdete
v ulici Na Bělidle 27. Během patnácti
let své existence se z něj stala legenda
nejen „mániček“ a zarytých milovní -
ků tvrdé muziky. Přestože v meníčku
najdete pouze piva z nabídky pivova -
ru Staropramen, mají tady na čepu
také vždy několik dru hů piv z malých
českých pivovarů. Ideální místo pro
všechny, co nemají rádi nudné vyse-
dávání u pi va, a raději zajdou třeba
na koncert. Největšími pivními perličkami jsou speciální piva va-
řená přímo pro Hells Bells skvělými pivovary Zhůřák nebo Raven.
Do 1. 1. navíc můžete na baru ochutnat Raven White IPA. To je
India Pale Ale s 30 % pšeničného sladu, který je přidáván k tradič-
nímu sladu ječnému. V tomto pivním stylu je to, alespoň podle
mých informací, jediné pivo, které je u nás vařeno. Je lehké, svěží,
trochu nasládlé a ohromně dobře se pije. Pivovar Raven, v kterém
bylo tohle pivo uvařeno, je z Plzně a byl založen až v roce 2015. Za
tu krátkou dobu se mu ale povedlo dostat mezi špičku českých craf-
tových pivovarů, a proto byste rozhodně měli zajít na jedno. I když
pochybuji, že zůstane jen u jednoho.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Nejlepšího podnikatele
a živnostníka uplynulé -
ho roku zná pátá měst-

ská část. Vítězové ankety byli
vyhlášeni koncem listopadu.
V kategorii Podnikatel roku
uspěla společnost Dudes & Bar-
bies za KAVÁRNU CO HLEDÁ
JMÉNO, v kategorii Živnostník
roku potom dílna DŘEVOTOČ.
„Podnikatelé a živ nostníci mají

zásadní vliv na dění a život
v městské části. Chceme proto
ukázat na to, jak šikovné zde
máme lidi, jak spoluvytvářejí
náš společný prostor. Protože ve
fungujícím městě musí být vaz -
ba občan – podnikatel v syner-
gii. V hledání Podnikatele a živ-
nostníka roku proto budeme
pokračovat i v dalších letech,“
uvedl starosta Radek Klíma.

Medaile za mimořádné
zásluhy udělila radnice
páté městské části.

Oce něni byli záslužnými medai-
lemi policisté, městští strážníci

a příslušníci hasičského zá-
chranného sboru. Medaile slou -
ží jako ocenění jejich práce
nebo záslužného činu, který se
vymyká rámci běžné služby. 

Medaile za
mimořádné zásluhy

Živnostník a podnikatel
Prahy 5 
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HOROLEZCI

e-mail: info@horolezci.org    l web: www.horolezci.org

Tel.: 724 507 829
Práce ve výškách, čistění okapů, prořezy stromů, opravy střech a fasád,

nátěry, ochrana proti holubům, shoz sněhu ze střech a mnoho dalších činností.

Kvalita, bezpečnost a zkušenosti

Od jara má pětka novou
koalici, která vede tamní
radnici. Původní koalice

složená z TOP 09, ČSSD, KDU-
ČSL a Strany zelených se roz-
padla a vznikla nová. A do rady
městské části nově zamířilo
hnu tí ANO, Patrioti P5 a Demo-
kraté J. K. a po několika letech
v opozici se vrátila i ODS. TOP
09 a KDU–ČSL tak už několik
měsíců vedou Prahu 5 s novými
koaličními partnery.

Zastupitelé radní za ČSSD
a zelené odvolali koncem dub -
na. Koaliční smlouvu vypově-
děla TOP 09. „Jsem si vědom
to ho, že každý otřes na radnici
vyvolává další vlnu negativního
vnímání u veřejnosti. S plným
vědomím nepříznivých reakcí
jsme však tento krok učinit
museli, neboť jsme vázáni sli-
bem voličům a myšlenkou na
práci ve prospěch městské čás -
ti,“ uve dl tehdy v prohláše ní
k ukončení koaliční smlouvy
starosta Prahy 5 Ra dek Klíma
(TOP 09). Původní koalice mě -

la spory například v oblasti hos-
podaření.

Pětce se také konečně poda-
řilo najít zpracovatele studie
a projektové dokumentace na
obnovu Dětského ostrova, kte -
rý poškodily před třemi lety po-
vodně. „Podařilo se nám nastar-
tovat celou řadu projektů, které
nejsou v tuto chvíli „viditelné“,
ale stojí za nimi obrovská práce
mnoha lidí na radnici. Sem pa -
tří jak velké investiční akce, na-
příklad práce na budoucí revita-
lizaci Dětského ostrova, tak
i drob né investice – například
opravy nemovitostí, které
umož ní jejich další a lepší vy-
užití. Výsledky letošního roku
budou znát až za pár let, kdy se
dokončí dokumentace, získa jí
povolení, vyberou dodavatelé
a investice se zrealizují,“ říká
starosta Prahy 5 Radek Klíma
(TOP 09).

V letošním roce se podařilo
také otevřít první opravený ob-
jekt památkové zóny Buďánka.
Otevřen byl komunitní prostor

Rok 2016 v Praze 5
Bohatý na události byl končící rok 2016
v páté městské části. Změnilo se vedení
radnice, podařilo se také pokročit
s některými projekty.

a infocentrum, jež provozuje
spolek Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny
Bu ďánka, koncem října.  „Říjen
2016 vstupuje do dějin naší
městské části. Po letech dohadů
a nejistoty je zrekonstruovaný
objekt hmatatelným výsledkem
ochoty a snahy obnovit osadu
Buďánka. Navíc je vidět, že spo-
lupráce mezi městskou části
a občanskou iniciativou fungu -
je,“ řekl k tomu starosta Pra -
hy 5.

Praha 5 zachraňuje
Vidouli

Praha 5 také pracuje na zá-
chraně stolové hory Vidoule,
která se rozkládá v severozá-
padním cípu Jinonic. Jde o to
zabránit zde výstavbě, a to jak
na pozemcích státních, tak
i soukromých. Radnice proto
vedla jednání třeba s armádou,
protože ta v říjnu vypsala výbě-
rové řízení na prodej pozemku

v nezastavitelném území Vi-
doule. Radnice Prahy 5 na to
proto koncem měsíce reagovala
žádostí o zrušení výběrového
řízení a současně žádostí o bez-
úplatný převod pozemků do
vlastnictví Městské části.

Rozvoj lokality
Na pláni

Další novinkou letošního
roku bylo vyhlášení projektové
soutěže Na Pláni. Díky ní našla
pětka vítěze a zpracovatele
kraji nářsko-urbanistické studie
úze mí. Vítězové studie nyní
budo u vyzváni k dopracování
návrhu do podoby krajinářsko-
urbanistické studie, která se
sta ne závazným podkladem
pro rozvoj lokality.

Zhodnocení uplynulého ro -
ku očima politiků, kteří byli
ve volbách zvoleni do zastupi-
telstva Prahy 5, vám přine-
seme v příštím vydání maga-
zínu Vaše 5.

Jak vidíte končící rok vy?
Co se podle vašeho názoru

v páté městské části povedlo a co ne?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu

zuzana.purova@a11.cz.
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veřejný prostor

„Chceme tím jasně deklarovat spo-
lečný zá jem na budoucím roz voji
břehu Vltavy od Dětské ho ostro -

va po Barrandovský most a s tím související
spolupráci všech zúčastněných stran,“ ří ká
starosta Prahy 5 Radek Klí ma (TOP 09).

Všechny strany již nyní úzce spolupra-
cují při tvorbě objemové studie levého
břehu Vltavy, jejíž vypracování zadala rad-
nice Prahy 5 na jaře tohoto roku. Výsledky
budou představeny v následujících týd-
nech. „Studie je svým rozsahem a zaměře-
ním zcela převratná, alespoň pokud jde
o Prahu. Díky ní Smíchov získá vizi svého
budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak
části navazujícího, vnitřního území. Je to
na desítky let dopředu strategický, struk-
turovaný a čitelný materiál, který nasmě-
ruje a zásadně ovlivní rozvoj náplavky i sa-
motného Smíchova,“ říká starosta Radek
Klíma (TOP 09).

Memorandum o společném postupu při
hledání rozvojového potenciálu Vltavy
a jejího blízkého okolí ve spádovém úze -
mí Městské části Praha 5.

Vymezení lokality
zájmového území

Pro účely memoranda se lokalitou řeše-
ného území rozumí říční rameno a nábřeží
souběž né s katastrálním územím celého
nábřeží v hraniční oblasti městské části
Praha 5, které je zakresleno v objemové
studii: Vltavský břeh Praha 5 – analýza po-
tenciálu a návrh rozvo je.

Neudržitelný
současný stav

Níže podepsaní signatáři Memoranda
jsou si vědomi, že současný stav definova-
ného území není dlouhodobě udržitelný.
Na stranu druhou skýtá velký potenciál

Memorandum
o potenciálu Vltavy
Radní Prahy 5 schválili záměr uzavření Memoranda

o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu

Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém území městské

části Praha 5. Memorandum bude podepsáno mezi

městskou částí Praha 5, Povodím Vltavy, s. p., Hlavním

městem Prahou a Trade centrem Praha. 

rozvoje. Široké spektrum vlastníků pozem -
ků a technický stav pozemků v lokalitě ne-
umožňuje volnou přístupnost území pro
občany. Současný stav území neumožňuje
využít komplexní potenciál území a neu -
možňuje rozvíjet jeho rekreační a relaxač -
ně kulturní funkce a dále podporu rozvoje
a podnikání. Tento stav plně nevyhovuje
žádné ze zúčastněných stran.

Konsenzus a zlepšení kvality
využitelnosti území

Jsme si vědomi toho, že k dlouhodobě
udržitelnému řešení nepovede dosavadní
postup, kdy si každý bude slepě stát za
svým řešením/neřešením svého území.
Tímto Memorandem naopak vyjadřujeme
vůli snažit se pochopit cíle ostatních a při-
nášet tvůrčí řešení, které nepoškodí prosa-
zované zájmy ani jedné ze stran a naopak
všem zúčastněným prospějí. Prostor k do-
hodě může vést pouze přes chytré hledání
kvality, která se promítne jak do zlepšení
podmínek pro stávající uživatele, obyvatele

a funkce, tak i pro budoucí obyvatele
a funk ce v nově vytvořeném potenciálu vy-
užitelnosti a sociálně-kulturnímu odkazu.

Zapojení správců území
a veřejné správy

K všeobecně akceptovatelné dohodě
o budoucí podobě rozvoje lokality může
dojít pouze při transparentním procesu
s cíleným a promyšleným zapojením odpo-
vědných subjektů, které poskytne po-
drobné znalosti o potřebách, preferencích
a názorech uživatelů, správců a následně
taktéž obyvatel. Představy správců (vlast-
níků) o využití svých svěřených území a vý-
sledky ze zapojení veřejnosti jsou a budou
jedním za základů projekční práce na bu-
doucím řešení, jejichž výsledkem bude
návrh využitelnosti území. Do hodnocení
a rozvoje vypracovaných řešení bude ak-
tivně zapojena každá ze složek.

Výsledkem bude
právní jistota

Pokud dojde k dohodě všech stran na bu-
doucím uspořádání celé lokality, signatáři
Memoranda se zavazují učinit vše pro to,
aby se tato domluva promítla v dostatečné
podrobnosti (úroveň regulačního plánu) do
závazné podoby (regulační plán, závazky
v plánovacích či jiných smlouvách).

Transparentní
komunikace s veřejností

Signatáři se současně shodují na tom, že
je nutné plánované změny a záměry v do-
statečném předstihu prezentovat široké
veřejnosti a odborné obci. Za tímto účelem
se signatáři spojí a budou společně vytvářet
takové nástroje, které k transparentní ko-
munikaci s veřejností povedou. Vedoucí po-
stavení v tomto směru přebírá na svá bedra
především Městská část Praha 5, jako
v tom to směru nejvíce relevantní orgán. 

Memorandum o potenciálu Vltavy
Memorandum o společném postupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy

a jejího blízkého okolí ve spádovém území Městské části Praha 5

■ Radní páté městské části schválili záměr uzavření Memoranda o společném po-
stupu při hledání rozvojového potenciálu Vltavy a jejího blízkého okolí ve spádovém
území městské části Praha 5.
■Memorandum bude podepsáno mezi městskou částí Praha 5, Povodím Vltavy, s. p.,
Hlavním městem Prahou a Trade centrem Praha. 
■ Cílem memoranda je deklarovat společný zájem na budoucím rozvoji břehu Vltavy
od Dětského ostrova po Barrandovský most a s tím související spolupráci všech
zúčastněných stran.
■Všechny strany již nyní úzce spolupracují při tvorbě objemové studie levého břehu
Vltavy, jejíž vypracování zadala radnice Prahy 5 na jaře tohoto roku. Výsledky budou
představeny v následujících týdnech. 
■Díky studii Smíchov získá vizi svého budoucího rozvoje – a to jak nábřeží, tak části
navazujícího, vnitřního území. 
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veřejný prostor

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

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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INZERCE V5-1223

Sloužit by měla hala jak ve-
řejnosti v rámci veřejné
ho bruslení, tak i trénin-

kům a utkáním mladých hoke-
jistů. V rámci průzkumu se 97
procent dotázaných vyslovilo,
že městská část by jednoznač -
ně měla podporovat mládežnic -
ký sport a 83 procent vy jádřilo
souhlas s výstavbou ho kejové
haly. V případě ankety je vý-
stavba haly podporována nece-
lou polovinou hlasujících – an-
ketu však ovlivnila převážná
většina hlasujících z Jinonic,
kteří ve tři čtvrtě případech vy-
jádřili nesouhlas s výstavbou
v lokalitě Jinonic. Radnice pro -
to bude hle dat další lokality.

Osloven byl v rámci sociolo-
gického šetření demografický

vzorek 324 osob, v anketě po -
tom bylo odevzdáno 1635 dota-
zníků. „Reagovali jsme tak na
předložený záměr soukromého
investora, podpořeného Čes -
kým svazem ledního hokeje, vy-
budovat na území naší městské
části hokejovou halu. Osobně se
mi tato myšlenka líbí, vždy bu -
du podporovat jakoukoliv akti-
vitu, která přispěje ke sporto-
vání dětí a mládeže. Chtěli jsme
ale znát i názor občanů, aby-
chom věděli, jakým směrem
pří padná navazující jednání
smě rovat,“ uvedl starosta Ra -
dek Klíma (TOP 09), podle ně -
hož výsledky ankety i průzku -
mu potvrzují, že lidé mají
o sportování na území městské
části zájem a chtějí, aby radnice

jednoznačně podporovala mlá-
dežnický sport. „Stejně tak vy-
jadřují podporu výstavbě hoke-
jové haly. Budeme hledat další
lokality, neboť lidé ani jedno
místo nepodpořili významnou
většinou.“

V rámci průzkumu se 97 pro-
cent obyvatel vyslovilo, že
měst ská část by jednoznačně
měla podporovat mládežnický
sport, rozhodný souhlas s vý-
stavbou haly deklarovalo 48 %
oslovených s tím, že celková
míra souhlasu je dokonce 83
procent.

V rámci internetové ankety
se k možnosti realizace haly
lidé vyslovili přibližně půl na
půl – 44 procent účastníků vý-
stavbu podpořilo, 53 procent

nepovažuje nápad za dobrý.
Nejméně se možnost výstavby
líbí obyvatelům Jinonic, kteří
tvořili 44 procent hlasujících,
a to v 78 procent. Naopak nej-
větší podporu má výstavba
u oby vatel Hlubočep (76 pro-
cent) a Motola (70 procent).
Pokud jde o preferenci místa,
lidé z 55 procent preferovali
halu na Barrandově (zejména
obyvatelé Barrandova a Hlubo-
čep) a z 45 procent v Jinonicích
(v tomto případě hlavně obyva-
telé Radlic, Motola, Košíř a Smí-
chova).

„Nyní tipujeme další mís ta
tak, abychom občanům vyho-
věli a naše občany i v tom to vy-
slyšeli,“ doplnil starosta Radek
Klíma.

Výsledky sociologického šetření

a internetové ankety, v níž lidé odpovídali

na to, zda chtějí postavit na území Prahy 5

hokejovou halu, má radnice páté městské

části. Nízkonákladovou halu by chtěl

postavit soukromý investor.

Lidé řekli,
zda chtějí hokejovou halu
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●Pane Olmere, nedávno jste natočil pro
Českou televizi dokument „Láska není
brambora“ o složitém seznamování
v dneš ní době. Mají to lidé dnes, v době
mobilů, internetu a sociálních sítí se se-
znamováním těžší než dříve?

Asi ano, protože podle statistických úda -
jů se u nás v posledních letech zvýšil počet
singl domácností o půl milionu. Je to pří-
znak hektické, uspěchané společnosti, ve
které se přes využívání sociálních sítí
a spousty seznamovacích agentur šíří feno-
mén „osamělosti v davu“. Jenomže, jak
mou dře poznamenal Erich Maria Remar-
que: „Člověk bez lásky je jako mrtvola na
dovolené“. 
● Kdy a jak jste se vlastně seznámili vy
dva?

Simona: V roce 1987 jsme byli v Moskvě
na Dnech čs. kultury: já s divadlem Sema-
for, Vítek s filmem Bony a klid. V té době
bylo v Arménii zemětřesení a my museli
trávit dlouhé hodiny na letišti, kam se svá-
žely jeho oběti. Měli jsme spoustu času si
s Vítkem povídat, a to nám vydrželo do-
dnes.
●Není tajemstvím, že je mezi vámi 20le -
tý věkový rozdíl. Považujete jej spíše za
výhodu nebo nevýhodu?

Vít: Dvacet let rozdílu nic neznamená,
kolega Karel Chaplin se naposledy ženil
s partnerkou o 36 let mladší a můj vrstev-
ník zemský rabín Karol Sidon vytvořil ne-
dávno rekord s nevěstou mladší o 44 let.
A jestli je to výhoda nebo nevýhoda? Na to
se musíte zeptat spíš Simony. Jen doufám,

že nebude citovat lidové přísloví „Mladá
žena, starý muž – hotová pohroma“…

Simona:: K tomu už není co dodat….
●Působíte jako vyrovnaný pár. Máte ně-
jaký recept na spokojené manželství?

Simona: Myslím, že se celý život doplňu-
jeme. Já jsem díky nepraktickému Vítkovi
musela v domácnosti převzít racionální
stránku života. Ne že by mě to nějak zvlášť
bavilo, ale musela jsem, jak říká moje mat -
ka, přestat chodit po oblacích. Mým celoži-
votním „projektem“, kterému jsem věno-
vala spoustu energie, je syn Vítek, který je
propojením nás dvou, ale nedal se ro-
zumně na naši vrtkavou uměleckou dráhu.

V Paříži na Institutu SciencesPo (politické
vědy) úspěšně dokončuje magisterská stu-
dia ve veřejné francouzské správě. Máme
z něj velkou radost. 

Vít: Recept může být třeba na buchty, ale
ne na manželství, které prochází složitými
peripetiemi a udržet si dobrý partnerský
vztah vyžaduje velké vzájemné pochopení,
názorovou blízkost, naprostou důvěru, to-
leranci, schopnost ustát to v „dobrém
i zlém“. A pak, alespoň u nás, je důležité,
že máme společné zájmy, jimiž jsou filmy,
na kterých vždy společně pracujeme. 
●Paní Chytrová, působíte v několika vý-
borech a komisích Prahy 5. V kterých

Více se usmívat, navzájem si naslouchat a hlavně pomáhat

slabším to jsou přání herečky a kostýmní výtvarnice

Simony Chytrové a filmového režiséra, herce a scenáristy

Víta Olmera do nového roku. Simona Chytrová a Vít Olmer

jsou označování za jeden z nejstabilnějších manželských

párů českého showbyznysu. Řadu let společně bydlí

i podnikají na Praze 5. Jak se připravují na blížící se

vánoční svátky? „My máme se Simonou k Vánocům trochu

odlišný vztah. Já je příliš neberu, protože na ně nemám

dobré vzpomínky z dětství,“ říká Vít Olmer.
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Chytrová, Olmer:
Celý život se doplňujeme

Vít Olmer
■ Herec, filmový režisér a scenárista
■ Jako herec účinkoval zejména v šedesátých letech v desítkách českých i zahranič-
ních filmů. Po absolvování DAMU vystudoval filmovou režii na FAMU, režíroval ně-
kolik dokumentárních snímků, které získaly ceny v Krakově, Mnichově a Karlových
Varech.
■ V době normalizace nemohl deset let pracovat ve svém oboru a živil se dabingem.
■ V osmdesátých letech začal opět točit, nejprve ve Zlíně, pak i na Barrandově. 
■ Natočil např. filmy Co je vám, doktore?, Jako jed, Bony a klid, a jeden z nejnavště-
vovanějších filmů Tankový prapor. Pro Českou televizi režíroval dokumenty, publi-
cistické pořady, hrané filmy, pohádky.
■ Za svoji filmovou tvorbu získal hlavní cenu za film Lehká jako dech na Festivalu
pro děti a mládež v Ostrově nad Ohří a ceny ve Zlíně, Berlíně, Moskvě, Tokiu, Wa -
shing  tonu, New Yorku aj.
■Kromě řady scénářů je i autorem mnoha povídek, článků a fejetonů, vydal čtyři be-
letristické knihy.
■ Spolupracuje s několika internetovými televizemi a vyučuje na Filmové fakultě
AMU.
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konkrétně, a jak se vám daří prosazovat
vaše plány a nápady? Co považujete za
svůj největší úspěch na poli komunální
politiky?

Simona: Do komunální politiky mě při-
vedl v roce 2012 zájem o sociální a kulturní
oblast. Byla jsem ve vedení Nadačního
fondu, kde se mimo jiné podařilo podpořit
dětskou transplantační jednotku v nemoc-
nici v Motole, z čehož mám velkou radost,
stejně jako z nynějšího působení ve správní
radě pro děti z ohrožených rodin Cestou
necestou. Také se v současné době angažuji
jako místopředsedkyně Kulturní komise
a obnovy památek na Praze 5. Myslím, že
v této oblasti se podařilo udělat kus práce
pro revitalizaci památek, jakými jsou Port -
heimka, Buďánka a na dobré cestě je také
dosud neprolomitelná kauza usedlosti Ci-
bulka.
● Paní Chytrová, věnujete se také práci
v dramaturgické radě Galerie Portheim -
ka. Co se vám tady už povedlo a co při-
pravujete?

Jako členka dramaturgické rady Galerie
Portheimka jsem garantovala několik vý-
stav. „Čtyři z pětky“, byl projekt karikatu-
ristů žijících v Praze 5, který se nedávno
s úspěchem představil i v Budapešti – po-
těšilo mě, jak maďarští návštěvníci s chutí
akceptovali svérázný český humor. Podílela
jsem se i na výstavě „Malostranský hřbitov:
příběh ztracené památky“ a především
bych chtěla zmínit svoji srdeční záležitost
„Pocta Bořkovi Šípkovi“, která byla velice
navštěvovaná a z aukce několika artefaktů
byla finančně podpořena Dětská onkologie
a hematologie v Motole. V příštím roce

chystáme výstavu světoznámého malíře
a sochaře, Karla Zlína-Machálka, který žije
střídavě v Paříži a na Smíchově má také
ateliér. Těším se i na projekt The Chemistry
gallery, kde sdružují talentované mladé vý-
tvarníky. Moje dlouholetá spolupráce s Ital-
ským kulturním institutem se zúročila na
scéně Švandova divadla, kde se italské di-
vadlo prezentovalo (s českými titulky)
hrou Prima Leviho „Je-li toto člověk“. 
● Paní Chytrová, pod vedením Věry Čá-
slavské jste jako mladičká nadějná gym-

nastka získala titul mistryně republiky.
Jak vzpomínáte na své sportovní úspě-
chy a na svou, nedávnou zesnulou, vě-
hlasnou trenérku a naši nejúspěšnější
olympioničku? 

Sportovní gymnastiku jsem dělala od
svých pěti let a Věra Čáslavská byla mým
idolem – v knihovně mám její „Cestu na
Olymp“ s vlastnoručním podpisem. Když
jsem v deseti začala v Praze s vrcholovým
sportem, byla jsem nadšením bez sebe,
když si mě vybrala jako svoji svěřenkyni.
První na světě předváděla obtížnou „špraj -
cku“, kterou mě naučila a já ji pak jako prv -
ní v republice předvedla na kladině. Na
Věru také vzpomínám jako na velmi kvalit-
ního, charakterního člověka. 
●Blíží se vánoční svátky. Těšíte se na Vá-
noce? Jak je trávíte, máte nějaké rodin -
né zvyky?

Vít: My máme se Simonou k Vánocům
trochu odlišný vztah. Já je příliš neberu,
protože na ně nemám dobré vzpomínky
z dětství, kdy mi v osmi letech zemřela
mat ka. A kromě toho jsem, na rozdíl od Si-
mony, nevěřící. To ovšem nenarušuje náš
„konsenzus“, jak říkají politici. 
● Co dárky? Nakupujete je promyšleně
a dlouho dopředu, nebo sháníte na po-
slední chvíli?

Simona: Vánoce u nás nejsou o materiál-
ních dárcích, i když si nějaký dáreček pro
radost pod stromeček rozdáme, ale hlavně
o tom, že se celá rodina ve zdraví sejdeme.
Největším dárkem pro mě je, že z Paříže
přijede syn Vítek a společně prožijeme svá-
teční pohodu. S Vítkem ml. pravidelně nav-
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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.

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

štěvujeme kostel Panny Marie
Vítězné (Praž ské Jezulátko).

Vít: Dárky jsou pro mě vždyc -
ky martyrium. Minule jsem Si-
moně kupoval náramek, jenže
jsem v tom obrovském výběru
nevěděl jaký. V obchodě bylo
ně kolik podobných nerozhod-
ných chlapíků, jeden, celý opo-
cený, dokonce zkoušel náramky
pro svoji ženu na prodavačce.

Ale to je na tom vlastně hezké,
ne?
● Předvánoční běsnění zane-
dlouho vystřídá silvestrovské
veselí. Jak oslavíte příchod
no vého roku? Co vás v něm
če ká, jaké máte plány?

Vít: My to nijak zvlášť nesla-
víme. A co se týká plánů? Znáte
to: Chceš-li boha rozesmát, vy-
právěj mu o nich.

Simona: Silvestrovské ju-
chání už přenechávám mladší
generaci. Vzhledem k to mu, že
jsem aktivní člověk, nedovedu
si budoucnost bez plánů a pro-
jektů představit. Nápadů mám
hodně, teď jde jen o to, jak to ča-
sově zvládnout. 

● Co přejete čtenářům?
Vít: Aby se víc usmívali. Re-

spektive – aby k tomu všeobec -
ně byl důvod…

Simona: Aby si dokázali na -
vzájem víc naslouchat a hlavně
pomáhat slabším, což se v této
zemi vytlačilo na okraj. 

Simona Chytrová
■ Herečka a kostýmní výtvarnice
■V roce 1976 československá reprezentantka a mistryně re-
publiky ve sportovní gymnastice.
■ V letech 1981–89 členka legendárního divadla Semafor.
Vedle hereckého a tanečního účinkování zde působila i jako
kostýmní výtvarnice.
■ Hrála hlavní a vedlejší role ve filmech jako např. Tankový
prapor, Ještě větší blbec, než jsme doufali, Playgirls, Vůně
kávy, Lehká jako dech, Bony a klid 2, a další.
■ Pro tyto a jiné snímky a pro řadu divadelních představení
navrhovala i kostýmy, jejichž výtvarné návrhy vystavovala
v galerii Mansarda v Praze.
■ Pro internetové televize vytvořila seriály a pořady o cesto-
vání, vaření a módě.
■Spolu s manželem založila a pracuje ve společnosti OLMER
FILM, působí v komunální politice a dramaturgické radě Ga-
lerie Portheimka.
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Pohodové Vánoce 
a úspěšný rok 2017

Vám přeje

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

A STAROSTA RADEK KLÍMA

Městská část Praha 5 

vyhlásila výsledky veřejné ankety 

Podnikatel a Živnostník
 Prahy 5 roku 2016

Podnikatel Prahy 5
1. společnost Dudes&Barbies 

za KAVÁRNU CO HLEDÁ JMÉNO

2. společnost Kentaur media s.r.o. 
za JAZZ DOCK

3. společnost Klasik Moto a.s. 
za HARLEY DAVIDSON PRAHA

Živnostník Prahy 5
1. Jan Mamula 

za dílnu DŘEVOTOČ

2. Marta Plecitá 
za obchod VESELÁ NOHAVICE

3. Martin Peterka 

za PAPÍRNICTVÍ 

Blahopřejeme!

Městská část Praha 5 
a společnost KKCG Real Estate 

si Vás dovolují pozvat na výstavu

MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP

TOP REZIDENCE POMEZÍ
 PRAHA 5 – KOŠÍŘE

9. prosince - 31. ledna 2017 
úterý až pátek 13 – 18 hod. 

(pátek 23. a 30. 12. 2016 zavřeno)

Malá galerie Úřadu MČ Praha 5
Štefánikova 13–15, Praha 

(vstup ze strany od OC)

IN
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tipy na vánoční dárky

Nejsnadnější je určitě na-
koupit pro děti každého
věku. Ty nejmenší potěší

hračky, dospívající zase elektro-
nické vymoženosti. Oříšek pro
dospělé často bývá, co koupit
ro dičům a ti zase občas netuší,
co pořídit dospělým dětem.

Vhodným vánočním dárkem
může být třeba kniha. V knih-
kupectví navíc můžete vybrat
dárky pro celou rodinu bez
ohledu na věk. A když nevíte,

jaké čtení by vašeho blízkého
potěšilo, kupte mu dárkový
pou kaz. 

Myslet však můžete při ná-
kupu vánočního dárku i na to,
že by si vaši blízcí zasloužili re-
laxovat. Co jim třeba dopřát
pobyt v lázních? Odpočinou si,
načerpají energii a možná i za-
pracují pod dohledem odbor-
níků na zdravotních obtížích,
které je trápí. A třeba je lázeň-
ský pobyt donutí na své kondici

či pohodlí pracovat i po návratu
a váš vánoční dárek tak bude
mít dlouhodobý vliv.

Toho samého můžete docílit
i v případě, že zakoupíte jako
vánoční dárek permanentku do
fitness centra. Víte o tom, že
maminka, bratr nebo třeba ka-
marádka by se rádi pustili do in-
tenzivního cvičení, ale buď jim
schází finance, nebo odhodlá -
ní? Rozhodněte za ně a cvičení
jim prostě předplaťte.

Tipy a nápady
na vánoční dárky
Už máte všechny vánoční dárky pohromadě poschovávané po

bytě a stačí je jen zabalit, ale hodila by se vám ještě nějaká

drobnost? Nebo naopak nemáte nic a chytáte se každého tipu na

to, co svým blízkým pod stromeček pořídit? Přinášíme vám

inspiraci na to, jaká překvapení letos obstarat.
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OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Po–So 9:00–21:00
Ne 10:00–20:00
Hořejší nábřeží 368/2, Smíchov
www.facebook.com/cipa.store

NOVĚ OTEVŘENO

PROSINCOVÁ AKCE PRO NAŠE SOUSEDY Z PRAHY 5 – SLEVA 5% NA NÁKUP (PŘEDLOŽTE VÝTISK TOHOTO ČASOPISU)

EXKLUZIVNÍ POTRAVINY Z CELÉHO SVĚTA

Slavíme 25 let existence naší
firmy a k tomuto výročí jsme

otevřeli zcela novou
maloobchodní prodejnu!

Naše produkty jsou tak konečně
k dispozici široké veřejnosti!

Lauren Groff

OSUDY
A BĚSY
Nikdy si nezačněte
myslet, že někoho
opravdu znáte.
I když s ním žijete
dvacet let.

Každý příběh má dvě strany. Každý vztah lze nahlížet ze
dvou různých perspektiv. A někdy se ukáže, že klíčem
k dobrému manželství není způsobilost říkat pravdu, ale
schopnost udržet tajemství. Ve svém nejnovějším ro-
mánu, bohatém a mnohovrstevnatém, přináší Lauren
Groff příběh o jednom takovém manželství zachyceném
v průběhu dvaceti čtyř let.
Lottovi a Mathilde bylo dvaadvacet, když se vzali. Byli
krásní, bláznivě zamilovaní a předurčeni k úspěchu.
O deset let později je jejich manželství ještě stále před-
mětem závisti přátel, ale pozorný čtenář už s lehkým
mrazením začíná cítit, že skutečnost je mnohem složitější,
problémy hlubší a minulost temnější, než by se mohlo na
první pohled zdát.

www.dominoknihy.cz

Nezapomeňte ani na květiny.
Řada květinářství už také na-
bízí dárkové poukázky, i ty ur-
čitě obdarovaného potěší. Ane -
bo nakupte květiny na vánoční
tabuli, od odborníků si nechte
poradit, jaká kombinace květin
je nejlepší a které vám vydrží
po celé svátky.

Nezapomeňte letos pořídit
všechny dárky včas. Podle no-
vého zákona totiž zůstanou vel -
ké prodejny 25. a 26. prosince
uzavřeny.

Pokud se chystáte na návště -
vu, kam se nehodí přijít bez po-
zornosti, jako je lahev dobrého
vína nebo bonboniéra, zakupte
drobnosti buď předem, nebo
bu dete muset využít malé ob-
chody či benzinové pumpy. Tam
ale nečekejte velký výběr.
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Všechno to začalo tím, že
školkou povinné děti ote-
vřely své tajné skrýše

s hračkami, aby našly ty, s ni -
miž si už nehrají, nebo jako
zkušení sběratelé lega vybraly
minifigurky, které mají dvakrát
a nabídly je svým kamarádům.
A když ne hračkami, tak při-
spěly třeba pěknou sukní nebo
košilí do divadla či několikrát
přečtenými knihami.

S jakými úmysly byl tento
nápad zrealizován, vysvětluje
ředitelka školky Zuzana Leg -
nerová. „Předvánoční bazárek
jsem se rozhodla společně s ro-
diči dětí uspořádat v naší ma-
teřské škole proto, že jde o dob-
rou věc a pomoc potřebným.
Nejlépe si tak děti vytvářejí po-
vědomí o mezilidských morál-
ních hodnotách a pravidlech
společenského soužití. Prá vě

Když děti
nadělují dětem

Jak naučit děti trošce solidarity a zároveň

pomoci druhým? V mateřské škole

Kroupova 2775 v Praze 5 na to přišli.

Rozhodli se tady uspořádat předvánoční

bazárek s názvem DĚTI NADĚLUJÍ DĚTEM.

aktivní zapojení dětí do pro-
gramů spojených s charitou
nej více posiluje jejich prosoci-
ální chování a postoje k ostat-
ním dětem, které považuji za
velmi důležité pro vývoj dětské
osobnosti.“

Bazárek ve školce propuknul
minulý týden ve středu 7. pro-
since odpoled ne, kdy se všech -
ny děti sešly v jedné ze tříd škol -
ky, aby si za malý peníz z dětské
kasičky ne bo za větší z máminy
či tátovy peněženky koupily
něco drobného pro radost. Na
všechny navíc čekala kro mě
příjemné předvánoční at mo sfé -
ry, drobného občerstve ní a po-
sezení na měkkých polštářích
i malá sladká odměna v podobě
domácích zdobených perníčků,
kterou si za svůj nákup zaslou-
žily. 

Největší odměnou ale pro
všechny zúčastněné a pro orga-
nizátory zůstává vědomí, že na
Štědrý den, který nás teprve
čeká, pomohou vykouzlit ús -
měv na tvářích čtrnácti dětí ve
věku 2 až 15 let, kterým v tís-
nivé životní situaci pomáhá
Let ní dům, z. ú.

Možná by tyto děti k Váno-
cům nedostaly vůbec nic, mož -
ná jen jeden malý dárek, ale
díky Mateřské škole Kroupova
budou zase věřit v kouzlo Vá -
noc a v malý zázrak, na který
čeká každé dítě, když přistu-
puje k vánočnímu stromku. Vy-
brané peníze tedy posloužily
k ná kupu nových knih a hra -

ček, odpovídajících věku obda-
rovaných dětí, ale teprve díky
výjimečným lidem z několika
čes kých firem, jsou jejich ba-
líčky opravdu výjimečné.

Podě kování za knihy patří
na kladatelstvím Běží liška a Al-
batros, dětskému časopisu Pas-
telka a výrobci nejen originál-
ních hraček Fatra. Jejich pomoc
všech ny příjemně překvapila
a také díky nim měl školkový
bazárek Děti nadělují dětem ob-
rovský dosah a úspěch. Letní
dúm, z. ú. má za cíl pomoci dě -
tem a mladým lidem, vyrůstají-
cím v náhradní výchovné péči či
bez fungujícího rodinného zá-
zemí, aby prožívali šťastné dět-
ství a dospěli k samostatnému
a plnohodnotnému životu. Let -
ní dům pracuje od roku 1997
dlouhodobě a cíleně, tvořivě
rozvíjí osobnost, pomáhá dále
také v krizovém období a pod-
poruje vztahové vaz by v pro-
středí, kde děti a mladí lidé vy-
růstají a žijí.

V případě poskytovaných slu-
žeb pro rodiny je pomoc Letního
domu nejvíce potřebná při ře-
šení praktických problémů, kte -
ré ohrožují existenci rodiny, při
rozvoji rodičovských kompeten -
cí, zlepšování komunika ce v ro-
dině, zlepšování psychického
stavu dítěte v rodině, sni žování
deprivace dítěte umís  těného
v náhradní výcho vě kontinuální
prací s jeho rodinou. 

Více informací najdete na
www.letnidum.cz.

INZERCE V5-1234

MÁME OTEVŘENO
I PŘES PRÁZDNINY

Bližší informace:
www.malickov.cz

E-mail: info@malickov.cz

KDE NÁS NAJDETE:
Praha 5 – Stodůlky, Praha 6 – Řepy
Praha 13 – Nové Butovice, Kladno

Tel.: +420 777 282 591

Nabíráme děti během celého roku.
Nabízíme flexibilní možnost docházky od hodinnové po celodenní.

PROVOZNÍ DOBU PO–PÁ OD 7:00–18:00 hod.
Velmi příznivou cenu školného s ohledem na kvalitu

poskytovaných služeb. Profesionální přístup.

JESLIČKY jsou určeny
pro děti od 6 měsíců do 3 let.

Klademe důraz
na individuální potřeby dětí

s ohledem
na jejich věk a zvyky z rodiny.

Různorodý program
je doplňován nabídkou zájmových

kroužků a akcí.
Nabízíme rodinné,
příjemné prostředí.
Flexibilní docházku
dle potřeb rodičů.

ŠKOLKA je určena
pro děti od 3 do 7 let.

Nese prvky Montesorri výuky
a využívá jejich didaktických
pomůcek. Děti se zábavnými

a účinnými metodami připravují
pro vstup do ZŠ a do života,

seznamují se přirozeně s anglickým
jazykem. Pracují s moderním

výukovým materiálem
a interaktivní tabulí. Celodenní

docházka za konečnou cenu
(včetně stravy) 7.000,-Kč vč. DPH.

Naše PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ nabízí péči s plnohodnotným
programem a bohatými aktivitami a akcemi pro děti již
od 6 měsíců až do 7 let věku. Navazujeme na naše

dlouholeté zkušenosti v oblasti jeselské a předškolní péče, které se věnujeme
již od roku 2007. Zajišťujeme kvalifikovaný a odborný personál, ktery s láskou
a zájmem pracuje s Vašimi dětmi.
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La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

INZERCE V5-1206INZERCE V5-1219

Přihlížet byste měli
i k tomu, jaké má dítě záj -
my, co ho baví a v čem se

naopak necítí být silné. Máte
doma sportovce? Volte školu se
sportovním zaměřením, která
naopak není vhodná pro potom -
ka, který zná sport jedině z te-
levize.

Nezapomínejte si také prově-
řit, jak je vybraná škola pro bu-
doucího studenta dostupná.
Jsou samozřejmě obory, v nichž
není na výběr a jiná varianta,
než zdlouhavé dojíždění prostě
možná není. Pokud je to však
jen trochu možné, volte školu
co nejdostupnější. První ročník

Jak vybrat
střední školu?
Máte doma deváťáka a tak se intenzivně

připravujete na výběr střední školy? Jak

zvolit tu správnou, aby studium bylo pro

vaše dítě vhodné a netrápilo se oborem,

který prostě není pro něj? A jaké termíny je

třeba si v souvislosti se středními školami

zapsat do diáře?

studia na střední škole je pro dí -
tě velkou změnou a než si „zaje -
de“ řád, může to nějakou do bu
trvat. Potomek bude potřebo-
vat věnovat hodně času studiu
a přípravě do školy, dojíždění ho
tak může nepříjemně zatěžo-

vat. Buďte realisté, i když
chcete pro své dítě to nejlepší,
nepřeceňujte jeho schopnosti.
Přihlédněte k jeho školním vý-
sledkům na základní škole, kde
je studium přece jen snadnější
než na škole střední.

Novinky v přijímačkách
■Sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu
vzdělávání na 1. března na první kolo přijímacího řízení.
■ Až na výjimky konání povinné jednotné zkoušky v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání.
■ Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
■ Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hod-
nocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nej-
méně z 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání
gymnázium se sportovní přípravou nejméně z 40 %.
■ V oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se ko-
návají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově
do 15. února.
■ Mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do
oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijíma-
cího řízení – konají se v pracovních dnech v období od 12. dub -
na do 28. dubna.

Zdroj MŠMT
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Blahopřání
k Vánocům a do nového roku

Klára Cibulková
Diváci znají Kláru Cibulkovou ze smíchov-
ského Švandova divadla, ale i ze seriálů.
Divadlo je podle ní větší adrenalin, kame -
ra je víc zaměřená na detail. Divadlo se
děje v určitém okamžiku a všechno se tu
musí podařit napoprvé, žádná další verze
nebo dodatečná oprava tu neexistuje.

Přála bych všem lidem klid a dobrou mysl, mějme se rádi,
sami sebe i sebe navzájem, ať každý den na tomto světě má svůj
smysl a naplnění. 

Adriena a Luděk Sobotovi
Pětatřicet let žijí Adriena a Luděk Sobo-
tovi v Praze 5. I když jim vadí, že v okolí
kvůli výstavbě mizí zeleň, jinak jsou se
změna mi spokojení. Adrieně Sobotové
vyhovuje třeba dobré zázemí na blízkém
Andělu, nebo oceňuje citlivou renovaci
parku Na skalce.

Rádi bychom obyvatelům Prahy 5  popřáli k Vánocům a do
nového roku hodně zdraví, lásky a humoru. A také, abychom
se ubránili developerům.

Milada Cholujová
Dětský orchestr působí už několik let v Zá-
kladní škole Kořenského. Založit se ho po-
dařilo díky Nadačnímu fondu Harmonie.
Ten přitom vznikl vlastně náhodou, když
jeho zakladatelka Milada Cholujová vidě -
la v televizi německý dokument o projek -
tu El Sistema ve Venezuele. Film ukazoval,
jak děti pomocí hudby vyrostly, jak se

z nich staly děti s budoucností, jak jim muzika otevřela dveře do
světa. 

Vánoce jsou o dárcích a radosti pro druhé. Trochu zapomí-
náme na sebe, snažíme se dát stranou zbytečnosti a malicher-
nosti a hledáme opravdové hodnoty. Přeji nám všem, abychom
si kouzlo vánoční přenesli i do dnů po Novém roce.Petr Weigl

Režisér Petr Weigl natočil 46 filmových děl
a řadu baletních a oper ních inscenací. Mezi
v Česku nejznámější patří Radúz a Mahu-
lena či Rusalka. Získal například ocenění
Prix Italia za film Bludiště moci a za adap-
taci Prokofjevova baletu Romeo a Julie.
Dvakrát byl oceněn jako finalista Emmy
Awards v USA za fil my Pod koly osudu

a za Noc z olova. V Česku obdržel v roce 2008 cenu Vladislava Van-
čury za celoživotní rozvoj hudebně dramatických forem v televizi
a ve filmu a letos cenu Thálie za celoživotní přínos českému di-
vadlu. Žije v Košířích a letos se stal čestným občanem Prahy 5.

Přeji všem čtenářům magazínu Vaše 5 k Vánocům klid, kul-
tivované prostředí a radost. K novému roku 2017 potom hlav -
ně zdraví, nějakou hodnotnou motivaci a cíl a přátelské vstříc -
né prostředí!

Krásné Vánoce
a úspěšný rok 2017
přeje redakce 
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veřejný prostor

A
D

Tato skutečnost je způso-
bena hned několika no-
vými věcmi, které zákon

obsahuje. Jednou z nich jsou
na  příklad velmi tvrdé podmín -
ky pro získání oprávnění k pro-
vozování kolektivního systému.
Kolektivních systémů je v ČR
několik a mají za úkol zajištění
plnění zákonných povinností
v něm sdruženým výrobcům.
Je otázkou, zda tvrdé podmín -
ky pro vznik nového kolektiv-
ního systému nastavilo minis-
terstvo proto, aby se stávající
kolektivní systémy nemusely
obávat nové konkurence, nebo
zda to mělo nějaké skutečně ob-
jektivní důvody. Každopádně
stávající návrh zákona tak nově
zbytečně znesnadňuje vstup
no vých konkurentů na již tak
poměrně problematický a ne
zce la konkurenční český trh
mezi kolektivními systémy. Ne-
zdravé a nekonkurenční pro-
středí v oblasti kolektivních sy-
stémů opakovaně kritizoval ve
svých stanoviscích i antimono-
polní úřad. Nové tvrdé nasta-
vení zákona může tuto situaci
ještě zhoršit a může samozřej -

mě znamenat i další monopoli-
zaci a s tím spojené postup né
zvyšování nákladů, kte ré nene -
se nikdo jiný než samotní spo -
třebitelé. Ti náklady zaplatí
vždy při koupi nových výrobků
cestou takzvaného recyklač-
ního poplatku. 

Pokud bude nový zákon, nové
kolektivní systémy tedy asi ne-
budou. Pocit tržního prostředí
má však zákon přinášet alespoň
přes jakoby „tržní obchodování“
přes komoditní burzu. Na té
dříve pracoval stávající ministr
životního prostředí Richard
Bra bec. Poslední pozici na ko-
moditní burze opustil těs ně
před tím, než se stal ministrem
životního prostředí, a ihned
poté se v návrhu zákona obje-
vila právě komoditní burza.
Proti tomu, aby burza byla ob-
sažena v zákoně, jak navrhuje
Brabcovo MŽP, silně protesto-
vala naprostá většina dotče-
ných svazů a odborné veřej-
nosti. Po velkých protestech
ko moditní burza z návrhu zá-
kona zmizela, ale po čase se tam
opět vrátila pod krycím názvem
„organizovaný veřejný trh“. 

Další zákon z dílny MŽP
přináší zdražení,
tentokrát všech elektrospotřebičů
Mediálně známější, ale neméně

problematicky nový zákon o odpadech má

svého menšího bratříčka, který však

občany v České republice asi rovněž příliš

nepotěší. Stejně jako odpadový zákon, má

i nový zákon o výrobcích s ukončenou

životností přinést znatelné zdražení. Nikoli

však odpadů, ale dokonce i samotného

nově nakupovaného zboží, například

veškeré elektroniky.  

Zákon má však i některé po-
zitivní aspekty. Po mnoha le-
tech to vypadá, že by konečně
mohl být prosazen zákaz, aby
kolektivní systém, a s ním pro-
vázané subjekty, nemohly vlast-
nit a provozovat dokonce i své
vlastní zpracovatelské zařízení
na elektroodpad. Takovýto zá -
kaz je běžný v řadě evropských
zemích a uvažuje se i o kom-
pletním zákazu v celé EU. Sféra
monopolu některých kolektiv-
ních systémů totiž doposud za-
sahuje i do zpracovatelského
průmyslu. Řada standardních
podnikatelských subjektů, kte -
ré nemají od státu povolení být
kolektivním systémem, tak
muse la své podnikání ve zpra-
covatelském a recyklačním prů-
myslu ukončit. Reálně samo-
zřejmě nemohly konkurovat
zákonem zvýhodněným kolek-
tivním systémům, které mají
na svou činnost peníze ze zá-
kona, resp. z recyklačních po-
platků od spotřebitelů. Pokud
by nový zákon skutečně přinesl
tento zákaz propojení kolektiv-
ního systému se zpracovate-
lem, pak by to byl jistě krok

k tržnějšímu a konkurenčněj-
šímu prostředí.

Osud zákona je však velice
nejistý. Stále k němu trvá něko-
lik desítek zásadních rozporů
mnoha připomínkových míst,
průmyslových a odborných sva -
zů. Rozpory nebylo minister-
stvo životního prostředí schop -
no vyřešit ani za půl roku od
za hájení připomínkového říze -
ní. Zákon byl již několikrát,
s ohledem na jeho nízkou legis-
lativní úroveň a množství práv-
ních a formulačních chyb, vrá-
cen ministerstvu životního
pro středí k nutnému přepraco-
vání. Pokud by i přes to vše pro-
šel na vládu, je otázka, jak by se
k němu vláda vzhledem k tolika
zásadním problémům posta-
vila. Nejistá by byla i jeho cesta
parlamentem, navíc necelý rok
před volbami. Rozumní pos-
lanci by s největší pravděpodob-
ností zřejmě nechtěli podpořit
zákon, který i pro samot né ob-
čany znamená v mnoha ohle-
dech krok zpět a vyšší náklady
při koupi nových elektrospotře-
bičů. Uvidíme ale, jak ce lý pří-
běh dopadne. 
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servis

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

Velkoobjemové kontejnery

Kontejnery společnosti Re -
 gios a. s. hrazené z roz-
počtu 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 lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. – autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-

biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a spo ráky.

16. 12.–17. 12.
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ Grafická x Kobrova

23. 12.–24. 12.
■ Pod hájem x U Pernikářky
■ Štorkánova (parkoviště)

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

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
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 za-
jistí, aby případně odevzdané
využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití. Ob-
sluha VOK bude vybavena foto-
aparáty a veškerá jednání mi -
mo nastavená pravidla budou
zdokumentována a v případě
nutnosti předána Městské poli-
cii.

Do VOK je možné odložit
sta rý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. – autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dá le
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a spo ráky.

14. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Ke Kotlářce č. 14

15. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

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
21. 12. 14.00–18.00 hod.

■ Janáčkovo nábřeží (proti
č. 19)

22. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

23. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Butovická x Mezi lány

27. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-

zeňská)
28. 12. 14.00–18.00 hod.

■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
29. 12. 14.00–18.00 hod.

■ Holubova x Pechlátova
■ V Remízku x Voskovcova

Kontejnery společnosti
Regios a. s.

Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.
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Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Věra Koláčková, tel.: 605 234 832, vera.kolackova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz
Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz
Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz

Nejen děti, ale i jejich ro-
diče nejspíš teď budou do
Portheimky lákat lout ky.

Jde o díla řemeslné výtvarnice
Stanislavy Stuchlé. Výstava bu -
de k vidění až do 30. ledna příš-
tího roku. Galerie je otevřena
denně kromě pondělí od 13.00
do 18.00 hodin.

Loutky vyrábí Stanislava Stu -
chlá i z kostí nalezených zvířat,
inspiroval ji k tomu legendární
režisér Jan Švankmajer. „Ob-
ludky jsou sestaveny z naleze-
ných kostí. Ty já sbírám, a když
je najdu třeba někde v le se nebo
u silnice, snažím se jim dát ně-
jaký nový smysl. Jsou to takové
potvůrky, které dostanou nový
život“, vysvětluje výtvarnice. 

Zajímavé je, že Stanislava
Stuchlá je původní profesí oční
lékařka, a i když se své profesi
stále věnuje, už v dětství jí uča-
roval svět loutek, první vlastní
vyrobila už v deseti letech.
V současné době spolupracuje
s režisérem osobitých loutko-
vých snímků Janem Balejem,
v chystaném animovaném celo-
večerním filmu má na starosti
některé rekvizity a kostýmy. 

„Cílem je přinést do Galerie
Portheimka kvalitní umění.
A to nejen obrazy a grafiky, ale
také třeba právě oživlé, pohyb-
livé loutky. Výstava měla až ne-
očekávaně velký úspěch na
zám ku v Kostelci nad Orlicí,
kde se na ni hrnuly davy rodičů

s dětmi, a proto jsme ji chtěli
ukázat i v Praze,“ říká kurá-
torka výstavy Pavla Petráková
Slancová. Na výstavě v galerii je
k vidění třeba Kabinet stuch-
lých krasavic, Kabinet laska-
vých příšer nebo Malé stuchlé
obludárium. Část expozice je
totiž inspirovaná stejnojmen-
ným představením Divadla bra -
tří Formanů. 

Od 5. ledna navíc v přízemí
galerie začne výstava hybo-
hledů řezbáře a konstruktéra

dřevěných mechanismů Pavla
Macka. „Jeho magické mecha-
nické skříňky, v nichž se ode-
hrávají různé scénky, expozici
výborně doplňují. Všechny vý-
jevy mohou navíc návštěvníci
sami rozhýbat pomocí kliky,“
řekla ředitelka Galerie Port -
heim ka Jaroslava Malíková. Lá-
kadlem pro děti bude v Port -
heimce také interaktivní her na.
V ní si budou moci ti nejmenší
loutky osahat, a třeba si i s nimi
zahrát divadlo. 

Galerii Portheimka
rozhýbaly loutky
Loutky, a to ne ledajaké, ovládly

smíchovskou Galerii Portheimka. Mořská

panna mrskne ocasem, silák zatroubí na

trumpetu a charlestonové tanečnice začnou

divoce křepčit. V Portheimce jsou k vidění

oživlé, interaktivní loutky. Pohybem reagují

na každého příchozího.
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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

Co vám může dentální hygienistka po-
skytnout pro zlepšení úrovně Vaše -
ho orálního zdraví? Stanoví úroveň

individuální hygieny, provede nácvik po-
stupů a technik v čištění a kontroluje jejich
účinnost. Informuje vás, jak předejít vzni -
ku parodontózy, kazů, ortodontických ano-
málií. Odstraní ze zubů nečistoty v podobě
zubního plaku, pigmentací vzniklých často
čaji, kávou, cigaretami, červeným vínem
apod. Odstraní vzniklé nánosy zminerali-
zovaného zubního kamene z povrchů zubů

i z mezizubních prostor. Vyleští zuby pro-
fylaktickými leštícími materiály. Pomáhá
vylepšit váš chrup po stránce estetické, bělí
zuby individuálními technikami. Provádí
otisky zubů na nosič proti skřípání zubů,
nosiče na bělení zubů, chrániče zubů pro
sportovce v různé kvalitě speciálně určené
na typ sportu, chrániče proti chrápání. Cit-
livým a bojácným pacientům aplikuje povr-
chovou anestezii před ošetřením.

V zemích s dlouholetou tradicí, např.
USA (102 let dentální hygieny), Norsko,

Kdo je dentální hygienistka
a její přínos pro vaši dutinu ústní a celé zdraví
Dentální hygienistka je specialista, který ošetřu je,

vysvětluje, motivuje a komplexně se stará o zdraví vaší

ústní dutiny. Je třeba si uvědomit, že škodlivé bakterie

v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou být

rozmístěny do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce

a vznik vážných onemocnění.

Švédsko, Dánsko (70 let dentální hygieny),
Švýcarko (80 let dentální hygieny), navště-
vují pacienti od prvního prořezaného
zoub ku, tyto specialisty po celý život až do
stáří. Odměnou je chrup bez přítomnosti
kazů, dutina ústní bez známek zánětu,
z čehož vyplývá, že tito jedinci nemají pa-
rodontózu, tudíž si zachovají vlastní zuby
po celý život. Do ru kou zubních lékařů se
prakticky dostávají minimálně, a to větši-
nou z důvodu úrazů zubů.

Vážení čtenáři, přejeme vám krásný zá -
věr roku – se zářivým úsměvem a zdravý -
mi zuby, kterým věnujete stejnou péči jako
předvánočním přípravám. Pamatujte, že
dentální hygiena je nejlepší prevencí, jak
zachovat svůj chrup zdravý a úsměv šťast -
ný. Na shledanou v Arbes+ dentální hygi-
eně.

Více info o dentální hygieně na
www.arbesplus.cz

v záložce
„Když se řekne…“



s DPH

Vánoční akční cena 

54 990 Kč
Název Zelos pochází od jména řeckého boha Zelose a znamená 

urputný výkon. Ten, kdo chce být opravdu nezávislým, pro 
toho je Power-Roller Zelos opravdu vhodným společníkem.

www.power-roller.cz

Davide Tealdi
Essere Design

VÝKON 
MOTORU

Bezúdržbový 
600wattový 

motor 

BRZDY
Přední ventilované 
brzdové kotouče, 

zadní bubnové 
brzdy

RYCHLOST 
A DOJEZD

25 km/h, dojezd 
40 km  

HMOTNOST
Lehký, vážící 

59 kg i s baterií

NABÍJEČKA
Plně automatická 
iO 1.01 CCS, čas 
nabíjení 5 hodin

OD 
12 LET

BEZ 
ŘIDIČSKÉHO 
OPRÁVNĚNÍ

BEZ 
REGISTRACE

VOZIDLA
BATERIE

Vyměnitelná 
baterie, která se 
dá nabít v každé 
domácí zásuvce

TIP NA 
VÁNOČNÍ 
DÁREK Elektrický 

moped
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luštení

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutěž@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Byl jsem u toho od
autora Jiřího Janouška.

B Y L  J S E M  U  T O H O : 
J I Ř Í  J A N O U Š E K

Lendl
Werich
Hušák

Když

stoupal na tenisový trůn

uzavíral svou životní pouť

vsadil SAZKU do hry o arénu

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

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

INZERCE V5-1225
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● Jaký byl hlavní důvod vzni -
ku Sdružení CMP?

Podle statistických údajů roč -
ně postihne cévní mozková pří-
hoda v České republice více než
30 tisíc osob. Bohužel přibližně
deseti tisícům z nich zůstávají
trvalé zdravotní následky. Smy -
slem naší práce je proto ulehčit
život člověku po cévní mozkové
příhodě v jeho složité situaci
a pomoci mu pochopit, že ani
tímto závažným onemocněním
život nekončí, ale může, byť v ji -
né kvalitě, důstojně pokračo-
vat. Vždyť dnešní hektická do -
ba je kvůli stresům podhoubím
cévní mozkové příhody a paci-
entem může být v příští minutě
každý z nás.

● Připravujete pro své členy
nějaké specifické akce?

Každoročně pro ně zajišťu-
jeme pět až šest čtrnáctiden-
ních rekondičních pobytů v re-
kreačních zařízeních v Čechách
a na Moravě. Jejich smyslem je
intenzivní komplexní rehabili-
tace, při které se účastník sou-
časně učí i to, jak se vyrovnávat
s novou životní situací. 
● Jaká je náplň programů?

Celodenní program se mimo
jiné skládá z individuálního
a skupinového cvičení, ergote-
rapie, psychoterapie a artetera-
pie. Při poruchách řeči je ne-
zbytnou součástí logopedická
reedukace, ale také v případě
potřeby nácvik používání kom-

penzačních pomůcek ke zlep-
šení soběstačnosti v běžných
denních i pracovních činnos-
tech, přednášky se zdravotní
a sociální tematikou. Zároveň
organizujeme vycházky a výlety
do okolí, společenské a spor -
tovní akce, jako jsou taneční ve-
čery, karneval nebo olympiáda.
Nezapomínáme ani na rodinné
příslušníky, kteří se zúčastňují
našich rekondičních pobytů
jako doprovod. Na každém po-
bytu je tým zdravotníků slo-
žený z lékaře, většinou neuro-
loga nebo internisty, logopeda,
psychologa, dvou až čtyř fyzio -
terapeutů a ergoterapeuta. 
● Kolik pacientů se vašich
akcí účastní?

Rekondičních pobytů se
účast ní až tři sta pacientů roč -
ně. Přitom každoročně narůstá
zájem pacientů o tyto akce. Je
to způsobeno prokazatelným
zlepšením zdravotního stavu
účastníků i po uplynutí delší
doby od mozkové příhody. Na
rekondič ní pobyty navazují
kluby CMP, které zakládáme
a provozujeme po celé ČR. V zá-
vislosti na počtu členů v jednot-
livých regionech se v nich čle no -
vé scházejí dvakrát až čty řikrát
měsíčně. K dispozici ma jí fyzio -
terapii, logopedii a psychotera-
pii. Zejména v klubech dochází
k velice cenné rehabilitaci soci-

ální, která je prakticky ve všech
složkách léčebného procesu
úplně opomenuta. Vědomí, že
nejsem sám, že stále patřím
mezi ostatní, že mohu být něco
platný, mnohdy zázračně vy-
lepší i zdravotní stav pacienta.
Docházka do klu bu je pro vět-
šinu nemocných tak důležitou
skutečností, jako pro zdravého
člověka docházka do práce.    
● Jak má postupovat pacient
po CMP, pokud se chce dozvě-
dět co nejvíce o možnostech
rehabilitace?

Cévní mozková příhoda je
nejčastější příčinou invalidity.
Postižení po CMP je často velmi
závažné, rozsáhlé a mnohdy
zahrnuje kromě postižení těles-
ného i zhoršení komunikačních
schopností a velmi často změny
psychiky. Většinou se pacient
stane neschopným pracovat,
za bezpečit finančně sebe i ro-
dinu a naopak se stává závis-
lým na druhé osobě. Zřídka ví,
na kterou instituci se má obrá-
tit, jaká jsou jeho práva, na jaké
služby a příspěvky má nárok,
jaké jsou další možnosti rehabi-
litace a pomoci. V rámci pora-
denství a ve spolupráci s dal-
šími institucemi chceme naše
klienty informovat o optimál-
ních postupech při ucelené re-
habilitaci, a to jak zdravotní,
tak i společenské a sociální. 

Sdružení pomáhá lidem
po mozkových příhodách

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních

mozkových příhodách (dále jen Sdružení

CMP) sídlí v ulici Elišky Peškové v Praze 5.

„Podle statistických údajů roč ně postihne

cévní mozková příhoda v České republice

více než 30 tisíc osob,“ říká jednatelka

sdružení Drahoslava Kolací. V současné

době sdružení CMP eviduje kolem 1300

členů. 
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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

Daniel Hrudka
sklenářství Řeporyje

❱❱ Veškeré sklenářské práce

❱❱ Opravy dveří, oken

❱❱ Izolační dvojskla a trojskla

❱❱ Sprchové kouty

Mobil: 602 645 216
www.sklenarstvi-hrudka.cz

E–mail: dhsklenarstvi@volny.cz

Vpřípadě Žvahova je třeba
počkat, až vyprší výpo-
vědní lhůta nájemní

smlou vy Tanečního centra Pra -
ha. Vznikla by zde další třída
Základní školy Kořenského.
„Musíme reagovat na demogra-
fický vývoj, zejména v oblasti
jižní části Smíchova. Pokrytí
zá kladního školství pro naše
občany je pro nás priorit ní,“
řekl k výpovědi zástupce sta-
rosty pro školství Prahy 5 Vít
Šolle.

Podle nájemní smlouvy je vý-
povědní lhůta dvanáctiměsíční
a počíná běžet vždy od 1. čer-
vence, který následuje po doru-
čení výpovědi druhé straně
s tím, že pronajímatel se zava-
zuje nevypovědět nájemní
smlou vu bez udání důvodu
dříve než tak, aby výpovědní
doba počala běžet 1. 7. 2017.
„Nájemní vztah založený touto

smlouvou proto zanikne k 1. 7.
2018, tzn. za devatenáct mě-
síců. Taneční centrum má čas
k zajištění nájmu jiných pro-
stor, přesto budeme centrum
o výpovědi informovat bezod-
kladně,“ doplnil místostarosta
Šolle.

Školáci se vrátili
v loňském roce

Kromě toho, že městská část
potřebuje prostory pro rozší-
ření základní školy, vznikají ko-
lize společného provozu škol již
nyní – to se týká například tělo-
cvičny či školní jídelny. „Rozvoj
školy dá zároveň prostor pro
komunitní využití objektu
i areálu školy místními občany.
První krok, který okamžitě uči-
níme, bude naplánování a reali-
zace kompletní rekonstrukce
areálu v roce 2018,“ uvedl Vít
Šolle. Školáci a předškoláci se

Novinky ve školách

v Praze 5
na Žvahov vrátili v loňském ro -
ce, kdy se zde podařilo školu
znovu otevřít. Do obnoveného
provozu městská část zatím in-
vestovala zhruba čtrnáct mili-
onů korun.

Co se týče objektu Beníšková,
zde došlo k dlouho očekáva-
nému zahájení stavebních pra -
cí. Více než dvacet let starý ob-
jekt totiž stojí na nestabilním
podloží, navíc v něm před lety
proběhly nevhodné stavební
práce. Po rekonstrukci se sem
vrátí školní provoz Základní
školy Nepomucká, jehož je ob-
jekt součástí. „Konečně máme
technické řešení, které si sice
vyžádalo nějaký čas, ale umož -
ní kvalitní rekonstrukci a ná-
sledné obnovení provozu,“ řekl
zástupce starosty Šolle. „Jsem
nesmírně rád, že práce na
školní budově v Beníškové ulici
konečně započaly. Napravu-
jeme dluh, který máme vůči pe-
dagogickým i nepedagogickým
pracovníkům ZŠ Nepomucká
a vůči občanům Košíř. Někteří
z ,beníškovců‘ si zaslouží obdiv
za aktivní občanský zájem
o ,svoji‘ školu,“ dodal Martin
Da  mašek (TOP 09), předseda
Školského výboru městské části
Praha 5.

Stavba se dlouhou dobu potý-
kala se špatným technickým
stavem a roky plánovanou, ale
nerealizovanou rekonstrukcí.
Důvodem zdržení byly prob-
lémy s kvalitou stavby, nestabil-

S novinkami ve školství mohou počítat

rodiče školáků z Prahy 5. Nová místa mají

vzniknout ve škole Pod Žvahovem, děti se

mají vrátit i do objektu Beníšková.

ním, stále se pohybujícím pod-
ložím z navážky, a špatným sta -
vebním projektem, podle ně hož
byla před lety zahájena rekon-
strukce. „Souhrnně řeče no, na
nestabilním podloží stojí nekva-
litní stavba se špatně provede-
nou rekonstrukcí,“ uzavřel mís -
tostarosta Šolle. 

Během rekonstrukce pro-
běhne celková asanace hospo-
dářského pavilonu, při níž bude
podloží objektu odstraněné až
k samotným základům. Záro-
veň zde vznikne kuchyň, jídel -
na a kotelna. V případě druhé
části objektu, kde budou učeb -
ny, se počítá pouze s odstraně-
ním těžkých příček a jejich na-
hrazením lehkými. Ty zároveň
budou muset vyhovovat škol-
nímu provozu, např. z akustic-
kého hlediska.

V plánu jsou
rekonstrukce

V plánu má Praha 5 dále
i dokon čení rekonstrukce ško-
ličky Na Pláni, která připadne
ZŠ a MŠ Radlická, rozšíření ka-
pacity FZŠ Drtinova o budovu
bývalého Česko–rakouského
gym názia a projektovou doku-
mentaci půdních vestaveb u ZŠ
a MŠ Tyršova a Kořenského. 

Další novinky ale čekají na
děti už po Novém roce. Letos
byl totiž změnou školského zá-
kona přesunut termín zápisů
do základních škol až na duben.
Důvodem je to, aby ubylo od-
kladů školní docházky. Školy
v Praze 5 bude možné poznat
při dnech otevřených dve ří. 

Novinku chystá pětka i v ma-
teřských školách, zápis do ma-
teřinek bude probíhat mezi 2.
a 16. květnem. Pro školky zři-
zované městskou částí bude
společný termín stanoven do
kon ce kalendářního roku a zá -
pis nově proběhne prostřednic-
tvím webové aplikace. Radnice
si od novinky slibuje větší
transparentnost, rodiče budou
mít online informace o umís-
tění dítěte v seznamu podaných
žádostí, k dispozici bude také
informace a metoda, jak efek-
tivně vyřešit duplicity poda-
ných žádostí v zájmu rychlého
umístění co největšího počtu
dětí. 
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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
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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.cz

„Prostřednictvím dotací
chceme pomoci reali-
zovat projekty, které

ma jí vliv na život a rozvoj Pra -
hy 5. Svým dopadem jsou dů -
ležité jak pro komunitní život
městské části, tak pro jed no -
tlivce, kteří díky nim dosáhnou
na ji nak nedosažitelné mož -
nosti a služby,“ říká staros ta
Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).
Žádat bude možné o dotaci

v několika oblastech, a to envi-
ronmentální a sociální, dále
v oblasti školství, sportu, kultu -
ry a památek a v neposlední řa -
dě i na oblast občanské společ-
nosti, podniká ní a protidrogové
politiky. Žá dat bude mož né
o pod poru do 28. února příštího
roku. Formuláře nutné k po-
dání žádosti najdou zájemci na
webových stránkách městské
části Praha 5. 

Na co lze žádat dotace
■ Oblast enviromentální: Místo pro život a ekologické programy 
■ Oblast sociální: Spokojené stáří, Život bez bariér, Aktivní dět-
ství, Život bez předsudků 
■ Oblast sociální: Podpora volnočasových aktivit občanů 
■ Oblast protidrogové politiky: Služby specifické protidrogové
prevence léčba, následná péče, Harm Reduction – adiktolo-
gické služby 
■ Oblast školství: Podpora volnočasových aktivit dětí a mlá-
deže: Jednorázové volnočasové akce, tábory a soustředění, Ce-
loroční volnočasové aktivity, Podpora účasti na prezentacích
a soutěžích v zahraničí 
■ Oblast sportu: Údržba, opravy a pořízení sportovního zaří-
zení, Sportování mládeže, Program využití volného času pro
seniory a zdravotně postižené
■ Oblast kultury: Jednorázové kulturní aktivity, Celoroční kul-
turní aktivity, Kulturní aktivity při prezentaci a soutěžních ak-
cích v zahraničí
■ Oblast památek: Podpora zachování a obnovy nemovitých
kulturních památek
■ Oblast občanské společnosti: Dotační program na rozvoj ob-
čanské společnosti a spolkové činnosti
■ Oblast podnikání: Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5

Zdroj: MČ Praha 5

Praha 5 rozdá miliony
na dotacích
Téměř devět milionů korun chce příští rok

rozdělit pátá městská část na dotacích.

Podpořeny mají být ty projekty, které

budou mít vliv na život v Praze 5. Celkem

bude možné žádat o dotace v devíti

oblastech. 
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Sedací souprava SWEET

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

Vánoce na krku, a tak
jsem se rozhodl, že vylu-
xuju byt, než se žena

vrá  tí z práce. Mám na to po-
mocníka, kamaráda Frantu. Je
to chytrý robot, i roztomile vy-
padá, kapku jako UFO. Mrká na
mě barevnými světýlky, rotač-
ním kartáčem hrne do břicha
prach a nečistoty, v čemž mu
pomáhají po stranách vířící
fousky. Je velmi inteligentní,
ov šem i tvrdohlavý.

„Kam to jedeš?“ ptám se ho
například, když se málem za-

motal do šňůr od počíta če. „Tak
si to dej pryč, troubo!“ odsekne
mi. Ale ze schodů nikdy ne-
spadne. Jednou ovšem zajel
pod postel, tam se dostal mezi
krabicemi do pasti a já ho mu -
sel po čtyřech lovit.

Občas jdu za ním a koriguju
ho ovladačem – trochu víc do-
prava, či doleva. To ne má rád.
Přestane spokojeně brumlat
a za sekne se. „Bacha, hele!“
ozv e se, „jednou jsem sofistiko-
vaně naprogramovanej,“ po -
vídá, „tak se mi do toho nemon-
tuj, technickej ignorante!“
V tom má pravdu.

Jakž takž toleruje, když ho
vezmu opa trně do náruče a po-
ponesu na místa, která potře-
bují vypucovat nejvíc. Trochu

Pokecat si
s vysavačem

sice zavrčí, ale pak zakmitá
fouskama a důstojně, jak stará
želva, šmejdí po parketách.
„Nej větší bordel máš ve svým
pokoji,“ brumlá Franta, „tvoje
žena má recht. Už jsem napůl
udušenej!“

Když se Franta 
vybije, pískne

Tak ho vypnu, vyčistím mu
bříško a načechrám kartáček,
a jede se dál. Aktivuju na něm
oranžové světýlko ÚV záření,
které likviduje mimo jiné roz-
toče a vajíčka blech. Blechy
u nás doma nenajdete.

Když se Franta vybije, pís -
kne, chvíli se motá jak ožralej,
a pak zamíří do nabíjecí zá-
kladny, šikovněji než já do ga-

ráže. Nechci tady dělat výrob -
ku reklamu, ale já k ně mu mám
jakýsi antropomorfní vztah,
zálibně ho pozoruju a co by
opravdu technický mi moň si
někdy myslím, jestli nemá
uvnitř schovaného mužíčka,
kte rý to všec ko řídí. 

„A teď si dáme eště předsíň,
Franto,“ poponesu ho. Vtom
odemyká dveře žena. „Ty tu
máš návštěvu?“ ptá se. Odpoví-
dám, že jen tak klábosím s vy-
savačem Frantou, a ona se na
mě tak zvláštně podívá, to víte,
přece jen už mám určitý věk.

Franta ji přátelsky, jako pej-
sek na uvítanou, ťukne jemně
do nohy a odvrčí do nitra bytu…

Vít Olmer,
filmový režisér a scenárista
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OBCHODY V METROPOLI ZLI ÍN JSOU OP T PLNÉ SKV LÝCH DÁRK .
P IJ TE SE VÁNO N  NALADIT!

www.metropole.cz

Fotostudio u infostánku:
9.–11. 12. a 16.–18. 12.
vždy od 13.00 do 18.00 hodin


