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Na pětce
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Vážení čtenáři,
jak jste spokojeni s úklidem
chodníků v Praze 5 během
letoš ní zimy, kdy bylo ne -
obvy kle dlouho nasněženo
a chod ce několikrát pořádně
potrá pila také ledovka? Zdá -
la se vám prostranství ukli-
zená nebo měla péče o ně re-
zervy? A víte vůbec, kdo je za
úklid chodníků zodpovědný?
Je to ve většině případů hlav -
ní město Praha, respektive
Tech nická správa komuni-
kací. Samotná pětka uklízí

jen velice malé množství chodníků a cest. Praha 5 by to
ráda změnila, starosta Radek Klíma navrhuje, aby měla
povinnost uklízet městská část s tím, že magistrát by jí na
to poskytl dostatek finančních prostředků. Jaký názor mají
ostatní politici z Prahy 5 z řad koaličních a opozičních za-
stupitelů? Přinášíme vám také novinky ze školství a do-
pravy, tedy dvou témat, která jednoduše veřejnost zají-
mají. Ve školství se připravuje změna, zapisovat do
mateřských školek, které zřizuje pátá městská část, se bude
letos poprvé díky webové aplikaci. Přečtěte si, co přesně
musíte udělat, aby vaše dítě bylo zapsáno do mateřinky. 

Vaše Zuzana 
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Výstava návrhů
území Na Pláni

Návrhy, které byly přihlášeny do
soutěže o urbanisticko-architek-
tonické  řešení území Na Pláni je

možné si prohlédnout uceleně a na jed-
nom místě. Výstava se koná v Malé vý-
stavní síni městské části Praha 5, a to
ve Štefánikově ulici. K vidění jsou ná-
vrhy až do 28. února vždy od úterý do
pátku od 13.00 do 18.00 hodin. Veřej-
nou soutěž vypsala městská část proto,
aby našla řešení zanedbaného území
Na Pláni.

Lékařská pohotovostní
služba v Motole

Lékařskou pohotovostní službu
najdou obyvatelé Prahy 5 nejblíže
v nemocnici v Motole. Poskytová -

na bude v tomto režimu:
■ LPS všeobecné praktické lékařství
Pondělí–pátek: 19.00–6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 438 590,1
■ LPS praktické lékařství pro děti a dorost
Pondělí–pátek: 19.00–6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 433 653
■ LPS zubní lékařství
■ Dětské zubní lékařství
Pondělí–pátek: 19.00–6.00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 433 653
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Dílny, v nichž děti poznají tradiční
česká řemesla, pořádá pro malé ná -
vštěvníky smíchovské Národopisné

muzeum. Na březen je v plánu dílna pojme-
novaná Postavičky a zví řátka z kynutého

těsta. Děti se musejí na kurz předem při-
hlásit, konat se bude 11. března. Příchozí
se budou učit tvarovat jednoduché posta-
vičky a zvířátka z těsta. Aktivita je vhodná
pro děti od devíti let.

Řemeslné dílny
pro děti

Informační středisko
Barrandov uzavřeno

Už 19. února vypukne v Praze 5 ma-
sopustní veselí. Masky se sejdou
u Ga lerie Portheimka, přicházet mo -

hou už do 13.00 hodin. Kromě toho, že se
bude volit nejhezčí maska a ochutnávat tra-
diční masopustní dobroty, je v plánu i set -
kání se zástupci ambasád, které působí na
území páté městské části. A ty si pro hosty

připraví své speciality, třeba thajskou okur-
kovou polévku. Představení ambasád ale
nebude zdaleka jen o jídle, příchozí se do-
zvědí také celou řadu zajímavostí. Pro děti
budou nachystány tvořivé dílny v Mo dré
síni Galerie Portheimka. Na přilehlém ná-
městí 14. října bude také možné koupit si
produkty z českých farem.

Masopust
aneb všechny tváře Prahy 5

Z technických důvodů je od 1. února
uzavřeno Informační středisko Bar-
randov. Služby veřejnost nově najde

v budově úřadu městské části Praha 5, ve
Štefánikově ulici na Odboru matrik a stát-
ního občanství na Oddělení ověřování, slu-

žeb a informací (v přízemí budovy). Posky-
továno je zde ověření podpisů a listin
a v rámci CzechPOINTu agendy, týkající se
výpisů, datových schránek, konverzí a re-
gistrů. Část služeb poskytuje také pobočka
pošty.

INZERCE V5-0226

Oslovte svou inzercí obyvatele Prahy a okolí
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Tycho
v MeetFacrory

Na 15. února je naplánováno vy-
stoupení hudebního projektu
Tycho, konat se bude v MeetFac-

tory. Tycho je americký hudební pro-
jekt designéra, fotografa a producen -
ta Scotta Hansena. 

Výstava ve
Winternitzově vile

Winternitzova vila od slavného
funkcionalistického architek -
ta Adolfa Loose se otevře ve-

řejnosti. Od 17. do 23. úno ra zde
majite lé objektu přivítají celkem dvaa-
dvacet umělců a umožní hostům nejen
poznat jejich díla, ale také se rozhléd-
nout v jinak nepřístupném prosto ru.

Výstava
Proti času

Výstava Martina Frouze Proti ča -
su – Opravy pražských památek
potrvá až do 26. února v galerii

Czech Photo Centre. Hosté uvidí v ga-
lerii unikátní fotografie, které autor po-
řizoval posledních patnáct let, a jež
představí pražské památky a jejich pro-
ces oprav.

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.

Únorové číslo časopisu Sorry

právě v prodeji.

Jak fungují
parkovací zóny

Výstava loutek
byla prodloužena

Půl roku fungují v páté městské části
zóny placeného stání. Za parkování
se loni začalo platit i v dalších praž-

ských městských částech. Náměstek pri-
mátorky hlavního města Prahy Petr Dolí-
nek uvedl, že se zlepšila respektovanost
vyhrazeného parkování v zónách. „Řidiči
bez parkovacího oprávnění do nich zbyteč -
ně nevjížděli, což se projevilo i ve snížení

hlukové zátěže i emisí.“ Od 1. února příš-
tího roku je v plánu sjednocení sys tému
placeného parkování pro všechny městské
části, kde jsou zóny zavedeny. V Praze 5
bylo za necelých šest měsíců od zavedení
zón na modré zóně oznámeno 433 pře-
stupků, na fialové 1435 a na oranžové 214.
Celkem byly za špatné parkování uděleny
pokuty ve výši více než 496 tisíc korun.

Do 23. února byla prodloužena výsta -
va pohyblivých loutek Stanislavy
Stuchlé v Galerii Portheimka. Stu -

chlá loutky vyrábí mimo jiné i z kostí nale-
zených zvířat, inspiroval ji k tomu legen-
dární režisér Jan Švankmajer. Stanislava
Stuchlá je původní profesí oční lékařka,
a i když se své profesi stále věnuje, už v dět-
ství jí učaroval svět loutek, první vlastní vy-
robila už v deseti letech. V současné době
spolupracuje s režisérem osobitých loutko-
vých snímků Janem Balejem, v chystaném
animovaném celovečerním filmu má na
sta rosti některé rekvizity a kostýmy.  „Cí -
lem je přinést do Galerie Portheimka kva-
litní umění. A to nejen obrazy a grafiky, ale
také třeba právě oživlé, pohyblivé loutky.
Výstava měla až neočekávaně velký úspěch

na zámku v Kostelci nad Orlici, kde se na ni
hrnuly davy rodičů s dětmi, a proto jsme ji
chtěli ukázat i v Praze,“ uvedla kurátorka
výstavy Pavla Petráková Slancová. 
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Určitě nepatříte k těm, kteří pova-
žují pivo za podřadný nápoj. Věděli
jste ale, že se pivo také běžně degus-
tuje, stejně jako to znáte například
u vína? Jaké jsou základní zásady
takové pivní degustace? Pivo vždy
ochutnávejte když jste v klidu, dobré
náladě a psychické kondici, bude to
zábava. Obzvláště pokud si naplánu-
jete degustaci hned několika růz-
ných piv najednou. V takovém pří-
padě si předem piva seřaďte podle typu. Začněte lehčími, slabšími
pivy a pokračujte k silnějším, výrazným. Můžete také použít tak-
zvaný neutralizátor chuti – bílé pečivo, jemný sýr, nekořeněný
salám nebo třeba dušenou šunku. Nezapomeňte, že špatná tep-
lota piva, obzvláště přílišný chlad, má tendenci maskovat chutě.
Pivo nalévejte vždy výhradně do čisté sklenice, nikdy do stejné,
v které už předtím bylo jiné pivo. K nalitému pivu nejdříve při-
čichněte, čich je totiž velmi úzce propojen s chutí. Po napití pivo
musíte spolknout, nejlépe se tak dostane k receptorům hořkosti
na vašem jazyku. To je významný a příjemný rozdíl oproti degus-
taci vína. Užívejte si to, pivo je přece naše národní bohatství. 

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

INZERCE V5-0205

Ve dvou případech byla
v Praze zaznamenána
ptačí chřipka, a to u labu -

tí. Obě byly nalezeny v lednu,
první na Vltavě u holešovické
tržnice, druhá v lokalitě Stře-
leckého ostrova. Státní veteri-
nární správa proto upozorňuje
veřejnost, jak se zachovat při
nálezu nemocného či uhynu-
lého volně žijícího ptáka. Důle-

žité je dodr žování hygieny, mytí
rukou a dezinfekce po každém
kontaktu s ptá ky nebo jejich ex-
krementy. Riziko přeno su na
člověka je nízké, přenos z volně
žijících ptáků zatím ne byl od
ro ku 1997 popsán. Li dé by se
však měli vyvarovat všech zby-
tečných kontaktů ne jen s pode-
zřelými zvířaty, ale i s jejich tru-
sem a peřím.

Ptačí chřipka
v Praze

Praha 5
pozná svůj talent 

Národní dům na Smícho -
vě přivítá návštěvníky,
kteří 21. února přijdou

na koncert X. ročníku sou těže
Talent Prahy 5, který se koná

pod záštitou starosty Prahy 5
Radka Klímy a radního Viktora
Čahoje. Na pódiu vystoupí
v 19.00 hodin nejlepší účastníci
tradičního klá ní.

INZERCE V5-0211

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

Tel.: 734 313 939

info@styledent.cz

www.styledent.cz
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Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;  úterý 10.00 - 14.00;  čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

INZERCE V5-0216

Ta situace se opakuje rok
co rok a je jedno, zda jde
o zimní nebo podzimní

mě síce. Na podzim pokryje
chod níky spadané listí, v zimně
sníh. Kdo má v Pra ze 5 povin-
nost komunikace odklízet?

Obecně je za úklid na chodní-
cích zod povědný majitel po-
zemku, respektive zodpovídá
za případné způsobené škody.
V přípa dě Prahy to je většinou
magistrát prostřednictvím
Tech nické správy komunikací.
Městská část Praha 5 uklízí
pouze velice omezené množ-
ství chodníků a cest.

„Systém v Praze je pro lidi
nepochopitelně nastavený. Lidi
si stěžují, že neuklízíme chod-
níky, a my marně vysvětlujeme,
že uklízet má hlavní město,
respe ktive Technická správa
komu nikací, která to ale ne -
zvlá   dá. Nedávno byla aktuální
situace se spadaným listím, ny -
ní se sněhem a ledem,“ řekl sta-
rosta Prahy 5 Radek Klíma
(TOP 09). 

Řešení je podle něho jediné -
přesunout povinnost úklidu na
jednotlivé pražské městské čás -
ti. Těm by však na úklid chod-
níků musel magistrát také po-

skytnout dostatečné množství
finančních prostředků. „Bylo by
to čitelné, lidé by věděli, kdo je
za úklid zodpovědný a městské
části by se navíc o úklid určitě
uměly postarat lépe,“ je pře-
svědčen starosta Radek Klíma.

Majitelé domů musejí
hlídat rampouchy

O tom, že o úklid chodníků by
se měl starat vlastník, je pře-
svědčen radní Prahy 5 Tomáš
Homola (DJK). Osobně ale vidí
možnost i v tom, inspirovat se
v jiných městských částech.
„Pro náměty nemusíme chodit
daleko. Například sousední
měst ská část Praha 6 již dru-
hým rokem úspěšně realizuje
projekt Sněhové pohotovosti.
Do tohoto projektu se mohou
hlásit občané a za takovou po-
hotovost a následný úklid chod-
níků dostávají od radnice odmě -
nu. Výhodou je, že se chod níky
uklidí velmi rychle a občané si
mohou ještě finančně přilepšit.
Mohli bychom něco takového
vyzkoušet i u nás v Praze 5,“
na vrhuje Homola.

„Povinnost údržby má Magis-
trát, respektive jím pověřená
a placená Technická správa ko-

Úklid chodníků.
Kdo má mít zodpovědnost?
Má chodníky v Praze 5, které pokryje sníh,
uklízet majitel pozemků, tedy ve většině
případů hlavní město Praha, respektive
jeho Technická správa komunikací, nebo
samotná městská část? 

munikací. Ta ovšem věčně ne-
stíhá a vymlouvá se na „větší
prioritu jin de“. Nabízí se proto,
ať péči o chodníky (za peníze
MHMP) převezme Praha 5.
Rad nice má mít lepší přehled
o situaci a může obratem naj-
mout brigádníky například
z řad nezaměstnaných,“ sou-
hlasí i opoziční zastupitelka
Stra ny zelených PhDr. Marie
Sternová, Ph.D. 

Zákonem z roku 2009 přešla
povinnost úklidu sněhu z maji-
telů přilehlých nemovitostí na
vlastníka pozemku, což je ve
většině případů obec. Vlastník
pozemku je tedy zodpovědný
i za to, když se na neuklizeném
chod níku někdo zraní. V záko -
ně je však zakotveno, že zod -
povědnost za škodu vzniká
vlastníkovi jen tehdy, pokud ne -
prokáže, že odpovídající stav
chodníku nebylo možné zajis-
tit, třeba kvůli nenadálé sně-
hové kalamitě. A Ústavní soud
dokonce doplnil, že svoji část
zodpovědnosti nese i cho dec,
který musí brát stav chodníku
v po taz. Ani majitelé nemovi-
tostí však nejsou zcela zproš-
těni odpovědnosti. Musí napří-

klad zabránit pádu rampouchů
nebo sněhu ze střechy. 

O tom, v jakém režimu se vo-
zovky a chodníky v Praze 5
uklízejí, je možné se zoriento-
vat pomocí mapy Technické
správy komunikací. K nahléd-
nutí je na webových stránkách
z i m n i u d r z b a . t s k - p r a  -
ha.cdsw.cz/imapa.aspx.

Kdo má
uklízet

chodníky
■ Obecně je za úklid chod-
níků zodpovědný majitel po-
zemku, respektive zodpoví -
dá za případné způsobené
škody. V případě Prahy to je
většinou magistrát hlavního
města Prahy prostřednic-
tvím Technické správy ko-
munikací. Městská část Pra -
ha 5 uklízí pouze omezené
množství chodníků a cest.
■ Zákonem z roku 2009
pře šla povinnost úklidu
sněhu z majitelů přilehlých
nemovitostí na vlastníka po -
zem ku, což je ve většině pří-
padů obec. Vlastník po zem -
ku je tedy zodpovědný i za
to, když se na neuklizeném
chod níku někdo zraní. 
■ Ani majitelé nemovitostí
však nejsou zcela zproštěni
odpovědnosti. Musí napří-
klad zabránit pádu rampou-
chů nebo sněhu ze střechy. 
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Úklid chodníků v Praze 5
■ Jak jste spokojeni s úklidem chodníků v Praze 5 během letoš -
ní zimy?
■ Kdo by podle vás měl mít povinnost úklid zajistit?
■ Byli byste ochotni se na úklidu podílet?

Napište nám svůj názor na mailovou adresu:
zuzana.purova@a11.cz.
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Kdo má uklízet
chodníky v páté městské části?
MUDr. Radek Klíma,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5

Výmluvy by byly
jednou provždy vyloučené

V současné době považuji za jediné ro-
zumné řešení variantu, aby Magistrát hlav-
ního města Prahy převedl veřejné služby,
jakými jsou úklid chodníků a pěších komu-
nikací, přímo na jednotlivé městské části –
samozřejmě s odpovídajícími finančními prostředky. Tento krok
by významně zjednodušil stávající zmatenou situaci, kdy lidé
vlastně pořádně nevědí, na koho se mají se svými podněty a stíž-
nostmi ohledně úklidu obracet. Díky tomu by pak bylo naprosto
jasné, kdo je za co přesně odpovědný a pokud by něco nefungo-
valo, občané si mohou stěžovat přímo na své radnici. A výmluvy
typu – my nemůžeme, my nesmíme nebo to má na starosti někdo
jiný – by byly jednou provždy zcela vyloučené.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel  MČ Praha 5

Infrastruktura města
je složitý systém

Infrastruktura města je složitý systém,
jehož funkce závisí na vnitřním propojení.
Jeho administrativní dělení má technická
omezení. Absurdně by působila představa
MHD nebo kanalizace dělené na hranicích
obvodů. Smůlou chod ců je, že jejich trápení na namrzlých chod-
nících nemá zdaleka takovou mediální váhu, jako kolaps tramvají,
nebo bouračky drahých aut. Do doby, než se z podivně bezpráv-
ných městských částí stanou plnohodnotné obce, nechť o chod-
níky dbá nadřízená slož ka, tedy magistrát prostřednictvím TSK.
Až budou mít části města vyvážené povinnosti a práva, disku-
tujme o dělení odpovědnosti za chodníky.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Městská část by úklid chodníků 
zajistila lépe než TSK

Současný systém úklidu chodníků je
špatně nastavený a lidé nevědí na koho se
obrátit. Za úklid chodníků zodpovídá maji-
tel pozemků, což je v převážné většině
hlav ní město Praha, která touto činností
pověřila Technickou správu komunikací (TSK). Městská část
Praha 5 má ve správě, a tedy uklízí jen malou část chodníků a cest.

A je to právě městská část, kde si lidé stěžují na neuklizené chod-
níky. Řešením by bylo, aby Magistrát hlavního města Prahy pověřil
úklidem chodníků městské části s odpovídajícím finančním zajiš-
těním. Městské části by se o úklid postaraly lépe a občané by vě-
děli, kam směřovat své stížnosti. Na Praze 5 plánujeme v nejbliž-
ších měsících spuštění vlastní aplikace, která mimo jiné výrazně
usnadní komunikaci lidí s městskou částí a v případě neuklizených
chodníků by tím došlo k rychlejší nápravě.

PhDr. Marie Sternová, Ph.D.,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5

Pozor na další
nevýhodnou smlouvu

Špatný a pomalý úklid chodníků je věčný
problém, který trápí naše občany, ať padá
listí nebo sníh. Oprávněně si pak stěžují
a viní radnici. Ta ale se situací moc ne-
zmůže. V čem je háček? Obecně je za úklid
chodníků zodpovědný majitel, tedy hl. město Praha, které jich
vlastní drtivou většinu. Povinnost údržby má tedy magistrát, resp.
jím pověřená a placená Technická správa komunikací. Ta ovšem
věčně nestíhá a vymlouvá se na „větší prioritu jinde“. Nabízí se
proto, ať péči o chodníky (za peníze MHMP) převezme Praha 5.
Radnice má mít lepší přehled o situaci a může obratem najmout
brigádníky např. z řad nezaměstnaných. Vzhledem k praktikám
současného vedení se ale bojíme, že předraženou smlouvu na
úklid opět získá nějaká spřátelená firma starosty Klímy. Inu uvi-
díme, až se zima zase zeptá…

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

V řadě míst odklízeče sněhu
ani nepotkáte

O úklid chodníků se má především sta-
rat jejich vlastník. Tedy v tomto případě
město nebo jím zřizovaná TSK. V případě
Prahy 5 je to pak i naše městská část, která
zajišťuje prostřednictvím najaté firmy úk -
lid chodníků, vč. sněhu. Faktem však je, že situace uspokojivá
není a v řadě míst odklízeče sněhu ani nepotkáte. Osobně bych
byl pro hledání jiných způsobů úklidu. A pro náměty nemusíme
chodit daleko. Např. sousední městská část Praha 6 již druhým
rokem úspěšně realizuje projekt Sněhové pohotovosti. Do tohoto
projektu se mohou hlásit občané a za takovou pohotovost a ná-
sledný úklid chodníků dostávají od radnice odměnu. Výhodou je,
že se chodníky uklidí velmi rychle a občané si mohou ještě fi-
nančně přilepšit. Mohli bychom něco takového vyzkoušet i u nás
v Praze 5.



Internetový portál zaměřený na pražskou 
publicistiku a zpravodajství

Aktuální i nadčasové zprávy z metropole

Prostor pro politiky i odborníky s protichůdnými názory

 Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot

Zpravodajství  
z metropole

Pražská politika
Pražský život

Pražská kultura

Pražské krimi
Pražská doprava

Pražský sport
Víkendové tipy

Seniorská Praha

Dětská Praha
Lifestyle/Zdraví

Byznys
Právní poradna
Nabídky práce

www.prazskypatriot.cz

Kontakt pro inzerenty: Libor Rys, libor.rys@a11.cz, telefon: 602 444 693
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● Vedete hned dvě kulturní instituce na
Praze 5 pod jedním názvem Kulturní
centrum Prahy 5 – Galerii Portheimka
a kulturní klub Poštovka. Navíc provo-
zujete baletní školu Maja. Jak to všech -
no zvládáte, jak se vám daří všechny tyto
činnosti skloubit?

Když vás práce baví a naplňuje, tak
zvládnete všechno. Bohužel, minulý rok
v srpnu se mi těžce vyboural syn v autě.
Bylo období, kdy jsme s manželem nevě-
děli, zda přežije. Neměla jsem čas hroutit
se, protože víte, že vás dítě potřebuje – cho -
 dili jsme i dvakrát denně do nemocnice.
A práci musíte odvádět na 100 procent, ni-
koho vaše problémy nezajímají. V té době
jsem se naučila hospodařit s časem. Na-
učila jsem se vstávat před šestou ráno, jít
se psy na procházku, tam si srovnat myš-
lenky a od sedmi už sedět v kanceláři. Roz-
vrhla jsem si dny, kdy úřaduji, kdy chodím
po schůzkách, kdy učím, a kdy s mojí dra-
maturgyní jezdíme po vlastech českých
a vybíráme výstavy.
● Galerii Portheimka vedete od ledna
loňského roku. Jak vnímáte její sou-
časný stav, co se vám tu líbí a co se ještě
chystáte změnit?

Celému letohrádku Portheimka chybí
velká vnitřní rekonstrukce, vše je zasta-
ralé, netěsní okna a teď v únoru, kdy spolu
mluvíme, tam máme jen 12 stupňů. Ale
abych si jenom nestěžovala: fasáda i stře-
cha je už pěkná a pro návštěvníky jsme ne-

chali obnovit vstupní prostor. Vymalovali
jsme galerii a obnovili závěsný systém.
● Jaká je výstavní dramaturgie Port -
heim ky pod vaším vedením? 

Musím říct, že celá dramaturgie galerie
se změnila. Dříve mohli vystavovat umělci
jen z Prahy 5 a většina návštěvníků byla
+45 let. Myslím si ale, že děti musíme už od-
malinka vychovávat k umění, aby si k ně mu
vytvořily vztah, a proto jsme s dramatur-
gyní Pavlou Slancovou zavedly nejméně dvě
rodinné výstavy ročně, na které chodí nejen
rodiny, ale taky mateřské, základní i střední
školy. A na umělce z Prahy 5 jsme taky ne-
zapomněly. V srpnu budou mít svůj Salón. 
● Jakým způsobem vznikají nápady na
výstavy a akce v Portheimce? A jak je
pak realizujete?

Protože s Pavlou Slancovou jsme dlouho-
leté kamarádky a po dlouhé době spolu
zase pracujeme, tak jsme měly a ještě má -
me několik nápadů, výstav i akcí „v šup lí -
ku“, inspirujeme se také při návštěvách
jiný ch galerií. Realizaci u některých výstav
tak plánujeme i dva roky dopředu. 
● Co všechno se vám podařilo během
roku, kdy Portheimku vedete realizovat,
a které výstavy nebo akce se těšily nej-
většímu zájmu návštěvníků?

Celý loňský rok byl zasvěcen Karlu IV.,
tak jsme vymysleli a zrealizovali na Port -
heimce projekt, kde jsme oslavy na počest
narození Karla IV. pojali trochu jinak. Ve
spolupráci s Muzeem gastronomie man-

želů Smetanových mohli návštěvníci par -
ku na sv. Václava „hodovat s Karlem IV“.
V par  ku bylo množství stánků s typickými
jídly a nápoji z doby gotiky, děti mohly vy-
zkoušet středověké hry, byla slyšet gotická
hudba a prostě se hodovalo. Úspěch měla
i výstava slavného malíře Prahy, Kar la
Chaby, který namaloval nádherné obrazy
Karlova mostu. Uspořádali jsme ji s jeho
synem Patrikem a doplnili komentovanými
prohlídkami prof. Jiřího Kotalíka. Byla ra-
dost pozorovat, jak našimi výstavními pro-
story proudí stovky návštěvníků. Pro děti
jsme pak pak na téma „gotika“ zorganizo-
vali i příměstský výtvarný tábor.
● Jaké další akce byly na Portheimce
k vidění?

Vzpomínám třeba na naši první galerijní
noc na Portheimce, která nabídla předná-
šku astroložky Martiny Lukáškové o praž-
ském zodiaku, setkání se sochařem a re-
staurátorem Janem Bradnou, zakladatelem
Společnosti pro obnovení Mariánského
sloupu nebo s vášnivou kopistkou Mistra
Theodorika – Zdenou Skořepovou.
● Jak se vám daří přilákat návštěvníky
a prezentovat galerii Portheimka?

Jako každá galerie máme svoje webové
stránky, jsme na sociálních sítích a dost se
o nás píše a mluví i v médiích, ale já vždy
říkám, že nejlepší reklama je ta, když se
o vás mluví – lidé si podávají informace
o vý stavách, koncertech, přednáškách
a do poručují nás.

Jaroslava Malíková:
Na pětce se bydlí dobře

Jaroslava Malíková se jako ředitelka Galerie Portheimka
snaží do nádherné smíchovské barokní stavby přilákat co
nejvíce lidí a dětí. Bývalá dlouholetá členka baletu
Národního divadla řídí také oblíbený kulturní klub
Poštovka v Košířích a vede vlastní baletní školu MaJa.
„Pro dětské návštěvníky a jejich doprovod chystáme na
konec roku výstavu Zdeňka Smetany nejen s ukázkami jeho
ilustrací oblíbených pohádek s Křemílkem a Vochomůrkou,
Malou čarodějnicí, Rákosníčkem, ale děti se budou moci
podívat také na Smetanovy filmové kreslené pohádky
a v doprovodných programech s Janou Paulovou malovat
nebo hrát divadlo,“ říká Jaroslava Malíková.
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● V poslední době se Portheimka zamě-
řuje stále více na dětské publikum. Jaké
akce připravujete pro dětské návštěv-
níky, na co byste je do Portheimky po-
zvala? 

Pro dětské návštěvníky a jejich doprovod
chystáme na konec roku výstavu Zdeňka
Smetany nejen s ukázkami jeho ilustrací
oblíbených pohádek s Křemílkem a Vocho-
můrkou, Malou čarodějnicí, Rákosníčkem,
ale děti se budou moci podívat také na Sme-
tanovy filmové kreslené pohádky a v dopro-
vodných programech s Janou Paulovou
malovat nebo hrát divadlo.
● Co právě na Portheimce připravujete
pro nejbližší období, a co plánujete do
budoucnosti?

Do konce roku 2017 máme jasný plán vý-
stav i programů – přednášky, komentované
prohlídky, workshopy, koncerty. Těšit se
u nás můžete na březnovou výstavu umě-
leckých řemesel, textilní tvorbu autorek
Ovečková Mašková, na komiksy Karla Je -
rie, dílo Jana Kanyzy a v září i na další ga-
stronomickou slavnost na sv. Václava – ten-
tokrát v duchu baroka... 
● U Portheimky je také park. Připravu-
jete něco i do parku?

Ano, a bude to novinka: plánujeme pra-
videlná sobotní setkávání v parku s prosto-
rem pro kulturní i sportovní akce, work -
shopy a festivaly. Zapojením neziskových
organizací, komerčních firem, domů dětí
a mládeže i základních uměleckých škol za-
čneme oživovat park jako místo setkávání
se v parku s dobrým jídlem a pitím. V parku
bychom rádi zajistili i pravidelnou zábavu
a zázemí. Máme na mysli třeba možnost
hraní deskových her uzpůsobených pro
venkovní užití, kreativní a tvůrčí posezení,
které zpříjemní chvíle v parku a také XXL
trampolínu pro děti, která se stane skuteč-
nou novinkou obohacující každý den.
K pik nikům, akcím i víkendům pro organi-
zace Prahy 5 a jejich příznivcům poslouží
i milý fakt, že si tu bude i kam odskočit. To
by měla umožnit mobilní toaleta, která
v parku už nastálo zajistí příjemný pobyt
beze studu a nepříjemností. 
● Vedete také Kulturní klub Poštovka.
Co všechno se děje v tomto oblíbeném
klubu?

Hlavní činností tohoto klubu jsou hu-
dební kurzy. Máme kurzy kytary elek-
trické, i akustické, flétny a klavíru. Tyto
kurzy navštěvují jak děti, tak dospělí. Pro
seniory máme individuální kurzy na PC,
výtvarné kurzy, rehabilitační cvičení. Pro
dospělé máme cvičení na míčích a vokálně
interpretační těleso Bach – Collegium, kte -
ré čtyřikrát do roka připravuje koncert,
např. už tradiční Rybovu Mši v kostele sv.
Václava na Praze 5. Na Poštovce taky pů-

sobí rodinné centrum Chameleón pro děti
od jednoho roku a baletní přípravka pro dě -
ti od tří let. 
● Na jaké zajímavé akce, kurzy nebo vý-
stavy byste nás pozvala do Poštovky, a co
připravujete? 

V prostorách Kulturního klubu Poštovka
jsou od září vystaveny knižní ilustrace pro
děti. Osmnáct členů Klubu ilustrátorů vy-
bralo pro výstavu ukázky ze své ilustrační
tvorby věnované dětem. Klub ilustrátorů
sdružuje přední české ilustrátory všech ge-
nerací, kteří se zabývají především tvorbou
pro děti. Pečuje o udržení kvality ilustrací
a výtvarné podoby knih určených dětem.
Tato výstava krásně dotváří prostor, kam
frekventanti chodí na kurzy a bude k vidění
až do září tohoto roku.
● Řadu let jste působila jako členka ba-
letu Národního divadla. Jak na tu dobu
vzpomínáte?

První vzpomínku na Národní divadlo
mám z dětství. Můj otec Jaroslav Mareš byl
dlouholetý člen činohry ND a často mě bral
na představení. Divadlem jsem byla okouz-
lena. Jednou mě přivedl na konkurz do pří-
pravky baletu ND, konkurz jsem udělala
a bylo rozhodnuto. Díky tomuto povolání
jsem měla taky možnost procestovat celou
Evropu a několikrát se podívat i do Japon-
ska.
● Za dobu působení v baletu Národního
divadla jste tancovala v řadě inscenací.
Je mezi nimi nějaká, kterou jste měla ra-
ději než ty ostatní?

Měla jsem možnost tančit i v operních
představeních, kde jsem se setkávala při
spolupráci s velikány operního světa, na-
příklad s pány Hakenem, Dvorským, Velem
a s dámami Urbanovou, Márovou. Ráda
jsem tančila v baletech Bachčisarajská fon-
tána, Kamenný kvítek, v operách – Dvořá-
kově Rusalce, v Čertovi a Káče, v Janáčkově
Lišce Bystroušce atd. Bylo jich hodně a ve
všech inscenacích jsem tančila ráda.
●Máte nějakou veselou historku z doby,
kdy jste působila v baletu ND?

Jéé, těch bylo! 
●V roce 1994 jste založila baletní školu
Maja, kterou úspěšně provozujete do-
dnes. Za tu dobu školou prošlo několik
stovek dětí. Sledujete jejich vývoj, uplat-
ňují se některé z nich jako profesionální
tanečníci?

Ano, pochopitelně. A mám z toho radost.
Některé žačky a žáci dnes už tancují ve
známých muzikálech. Ale i těm, co dnes
tancují „jen“ pro potěšení, se daří: pohy-
bové dovednosti, smysl pro krásu i sebeká-
zeň získané baletní průpravou se nikomu
v životě neztratí. 
● Kolik dětí a v jakých věkových katego-
riích v současné době baletní školu na -

vštěvuje? Máte ještě volná místa? Co
mu sejí děti zvládat, aby se do vaší balet -
ní školy mohly přihlásit?

V mé Baletní škole MaJa mám děti od 3
do 15 let. Školu provozuji ve Švandově di-
vadle a přípravku na Poštovce. Děti musejí
být pohybově nadané a nadšené pro tanec.
A pokud to někdo s tancem myslí opravdu
vážně, v některých věkových kategoriích
má me ještě pár volných míst.
● Co se mohou děti u vás naučit?

Děti učíme základům klasického tance,
lidového tance a gym nastiky. Dvakrát do
roka si děti zatancují v baletních předsta-
veních a tím získávají jevištní zkušenosti,
estetické cítění i vztah k umění.
● Baletní škola MaJa kromě dětských
baletních představení také pořádá ve-
řejné hodiny pro rodiče, dětské plesy, di-
skotéky. Jaká představení nebo akce při-
pravujete, kde vás mohou diváci vidět?

Začínáme s dětmi studovat závěrečné
přestavení. Opět to bude pohádka, tento-
krát o Sněhurce. V létě jako každý rok bu-
deme mít týdenní taneční soustředění.
● Kdo nebo co vám ve vaší práci (v Port -
heimce, Poštovce i MaJe) nejvíce pomá -
há?
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Jdu se vyfotit – ale jak se mám připravit?
Už víte, co Vás čeká ve fotoateliéru? Pokud ne, najdete to v mi-
nulém čísle :-) V ateliéru se neděje nic hrozného. Ale větší hrůzu
mají lidé často předtím, než do ateliéru vstoupí. Zvláště ženy:
„Co si vezmu na sebe? Jak se mám nalíčit? Nejsem tlustá? Co
vlasy? Vypadám hrozně!!!“ Následující rady platí i pro muže. 

Není se vůbec čeho bát. Zapomeňte na poučky, že fotoaparát při-
dává kila. Dobrý fotograf Vás vyfotí tak, že kila navíc nebudou. To
os  tatní je věc malé přípravy. Začneme tím nejviditelnějším: oblečením. 

U oblečení záleží na dvou věcech: pro jakou příležitost se fotíte.
Tomu přizpůsobíte dress code. Doporučuji si NEkupovat nové věci,
protože nevíte, zda se v nich budete cítit dobře. Druhým kritériem
je totiž VAŠE POHODLÍ. Proto si vezměte na focení oblečení, ve kte-
rém se CÍTÍTE DOBŘE. Protože to se odrazí ve Vašem výrazu – bu-
dete uvolněnější a fotografie bude vypadat přirozeně. S oblečením
to nepřehánějte – pokud chcete mít jistotu, vezměte si maximálně
2–3 sety, více je zbytečné. 

Pak už jen malé rady: pokud chcete pomoci s líčením, můžete si
dohodnout s fotografem profesionální vizážistku. Případné vady
pleti zakryje make-up. Důležitá rada na závěr – vlasy si umyjte den
pře dem, nejsou rozlítané a vypadají hladce a přirozeně. 

Jaká rada je nejdůležitější? Večer před focením jděte brzy spát.
Vyspěte se, jak se říká, dorůžova. Vyhnete se tak kruhům pod očima
a unavenému vzhledu. Budete vypadat mladší a rozzářenější. 

Teď už víte, jak se připravit. Ale jak vybrat fotografa? Záleží na
ceně? To Vám řeknu zase příště. 

S přáním hezkého dne,
Angelo Purgert

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)

T: 776 120 100,   E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz,   FB: @photoangelo

INZERCE V5-0220

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.

Mám to štěstí, že mám kolem
sebe úžasný tým lidí, skvělé
spolupracovníky, na které se
mo  hu spolehnout. Vezměte si,
že se o tyto dva domy staráme
jen v sedmi lidech, a z toho jsou
dvě uklízečky. Na Portheimce
mám  ještě „svoje“ kustodky,
kte ré to se mnou někdy nemají
lehké. 
● V páté městské části nejen
pracujete, ale dokonce i byd-
líte. Co se vám tu nejvíce líbí
a naopak, je něco co se vám

nelíbí, co byste nejraději změ-
nila? 

V Praze 5 bydlím už dvacet
let a bydlí se mi tu dobře, ba vý-
borně. Domácí adresu mám
v Košířích. Je tu spousta zeleně
a mám dojem, že i čistší vzduch
a lepší možnosti chodit na pro-
cházky než třeba na nábřeží,
kde jsem žila předtím. Příjem -
né je i to, že do jedné ze svých
prací – Kulturního klubu Poš -
tovka, to mám z domova jen pár
kroků a i na další místa, ze-

jména do Galerie Portheimka
a Švandova divadla se z Košíř
snadno dostanu městskou hro-
madnou dopravou.
● Máte na pětce nějaká oblí-
bená místa, která ráda na -
vště vujete?

Nedá se říct, že bych tady
měla nějaké oblíbené místo, ale
mám ráda bohatý kulturní
život na pětce. Lze tu zajít do
divadla, do kina, na výstavy,
vznikají tu nové a příjemné ka-
várny... Radost mi dělá i znovu-
otevření Malostranského hřbi-
tova, kolem něhož téměř denně
jezdím a o němž byla na podzim
v galerii Portheimka výstava. 

● Pokud vůbec máte nějaký
volný čas, jak jej nejraději
trá víte?

Nejraději trávím čas s rodi-
nou na naší chalupě v jižních
Čechách. Pravda je, že o dům,
zahradu, jezero i skleník se pře-
vážně stará manžel, a já tam
jezdím jen relaxovat. 
● Jak odpočíváte, jaké máte
zájmy, koníčky?

Mám ráda slunce, te plo, mo -
ře. S tím souvisí cestování. Pro -
to si s manželem občas vyje-
deme do exotiky. Tam si vezu
knížky oblíbených autorů a do-
háním to, na co v Praze při
mém vytížení nemám čas.

Bc. Jaroslava Malíková 
■ Narodila se v roce 1962 v Praze
■ Vystudovala Státní konzervatoř v Praze
■Od roku 1981 do roku 1998 členka baletu Národního divadla
■ V roce 1994 založila baletní školu Maja, kterou stále ús pěš -
ně provozuje a vede v ní hodiny baletu
■ Od 2005 ředitelka kulturního klubu Poštovka
■Od ledna 2016 ředitelka Kulturního centra Prahy 5 – Galerie
Portheimka + Klubu Poštovka
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veřejný prostor

hudební školka
s hlídacím studiem

❋ hudební vzdělávání
❋ angličtina hrou
❋ odpoledne s jógou

Karenova 1138/14,
Praha 5 – Košíře
Tel. 778 779 809

www.skolkaslavicek.cz

Boris Hybner (in memo-
riam), Zdeněk Kolářský,
Jaromír Lisý, Jiří Štancl,

Bernard Šafařík a Eduard Zvě-
řina – to jsou noví čestní občané
Prahy 5. Radnice uděluje čest -
ná občanství od loňského roku,
v předchozích letech byly vy-
braným osobnostem předá vá ny
takzvané záslužné medai le
městské části Praha 5. 

Slavný mim Boris Hybner se
narodil v roce 1941 ve Vyškově,
začínal v pantomimickém sou-
boru Ladislava Fialky, poté zalo-
žil s Ctiborem Turbou Panto  mi -
mu Alfréda Jarryho a v roce
1978 potom rovněž se Ctiborem
Turbou soubor Gag. Na sklon ku
života usiloval o založení diva -
dla pantomimy v Pra ze 5.

Čestným pětkovým občanem
je nově i Zdeněk Kolářský,
který se zabývá medailérskou
a mincovní tvorbou. Získal řadu
čestných uznání a mezinárod-
ních cen. Mimo jiné je autorem

dvou zlatých československých
dukátových ražeb ze série vy-
dané roku 1978 k 600. výročí
úmrtí Karla IV. V Praze 5 se po-
dílel na doplnění pomníku obě-
tem Pražského povstání na
Zlícho vě a je autorem pamětní
des ky rodiny Karpelesových
v Tůmově ulici.

Jaromír Lisý byl jako student
zatčen gestapem, zapojil se do
činnosti protinacistického od-
boje v Kolíně a následně byl za-
tčen a odvezen do Malé pevnos -
ti v Terezíně a vězněn v lágrech
v Německu. Po válce se stal pro-
fesionálním vojákem, pro ne-
souhlas s okupací Českosloven-
ska vojsky Varšavské smlouvy
byl v roce 1968 vyloučen z ko-
munistické strany a vyhozen
z armády. Jeho životní příběh
zpracovali žáci Základní školy
Santoška v rámci projektu Pří-
běhy našich sousedů.

Bernard Šafařík je s Prahou 5
pevně spjat, ještě jako učeň na-

stoupil do smíchovského pivo-
varu, později odmaturoval na
gymnáziu, a začal psát povíd ky.
Emigroval do Ženevy, po té stu-
doval v Basileji filozofii, dějiny
a literaturu. Věnoval se fil mu,
natáčel televizní dokumen ty
pro švýcarské a německé te le -
vizní stanice. Natočil řadu do-
kumentů pro cykly GEN, GE -
NUS a Oko.

Jiří Štancl se vyučil autome-
chanikem a začal pracovat
v dílná ch v Košířích. V roce
1969 byl nominován do závodu
mistrovství světa jednotlivců
a tím se stal československým
reprezentantem na ploché drá -
ze. Získal dvanáct titulů mistra
ČSSR na krátké ploché dráze
a je pětinásobným majitel poz-
lacené relikvie Zlatá přilba. Od
roku 2015 pracuje s mládeží ja -
ko trenér reprezentace ploché
dráhy.

Smíchovský rodák Eduard
Zvěřina je uznávaným neuro-
chirurgem, zasloužil se o po-
krok v neurochirurgii. Věnuje
se i výzkumu, publikační
a před náškové činnosti. V roce
1999 zahájil v Česku první imp-
lantace sluchových elektrod do
mozkového kmene u neslyší-
cích.

V loňském roce obdrželi čest -
né občanství Prahy 5 tři mu ži,
a to prof. Ing. Jaroslav Šes ták,
DrSc., dr. h. c., uznávaný český
fyzik, dále filmový, televizní
a divadelní režisér a dramaturg
Petr Weigl a in memoriam smí-
chovský rodák, český básník,
romanopisec, povídkář, nove-
lista, autor knih pro děti a mlá-
dež, dramatik, teoretik dětské

Čestná občanství
pro šest osobností pětky

Šestice osobností obdržela čestná občanství páté městské části.
Určen je titul čestný občan těm, kteří se zvlášť významným
způsobem zasloužili jak o celospolečenský přínos, tak o rozvoj,
prospěch a dobré jméno páté městské části.

literatury a překladatel Eduard
Petiška.

V minulých letech byli zá -
služ nými medailemi městské
části Praha 5 oceněni například
světově proslulý kameraman
a blíz ký spolupracovník Miloše
Formana Miroslav Ondříček,
zpěvák Karel Gott, česká rodač -
ka a bývalá americká ministry -
ně zahraničních věcí Madeleine
Albrightová nebo třeba herec
a dabér Dalimil Klapka.

INZERCE V5-0217
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Jaroslav Šesták.

Petr Weigl.





Změna programu vyhrazena
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Školky chystají
dny otevřených dveří

Na květnové zápisy se připravují mateřské školky v páté
městské části. Konat se budou v květnu, prohlédnout si
ale lze mateřinky s předstihem a teprve poté se
rozhodnout, do jaké půjdete k zápisu. Navštivte ve
školkách dny otevřených dveří. Můžete se porozhlédnout,
ale také se zeptat na to, co vás zajímá.

Mateřinky, a to jak ty, kte ré zřizuje
městská část Praha 5, tak i soukro -
má zařízení, pořádají v následují-

cích týdnech dny otevřených dveří. Termí -
ny jsou na we bových stránkách školek.

Například Německá škola v Praze se ote-
vře veřejnosti 16. února. Kromě školky bu -
de ale možné seznámit se tady i s gymná-
ziem a základní školou. Informace najdou
rodiče na webových stránkách www.dsp-
praha.cz.

■ Základní škola a mateřská škola Barrandov
Chaplinovo náměstí 1/615
Odloučené pracoviště MŠ
Renoirova 29/648
Telefon: 251 816 720
E–mail: info@zsbarr.cz
www.zsbarr.cz/ms-informace-pro-rodice

■ Tyršova základní a mateřská škola
U Tyršovy školy 1/430
Odloučené pracoviště MŠ
U Tyršovy školy 3
Telefon:235 510 253
E–mail:sona.hasenkopfova@tyrsova.cz
www.tyrsova.cz/materska-skola

■ Základní škola a mateřská škola Grafická
Grafická 13/1060
Odloučené pracoviště MŠ
Holečkova 38,
Telefon: 257 329 382
E–mail: zsgraficka@educ.cz
www.zsgraficka.cz

■ Základní škola a mateřská škola U Santošky
U Santošky 1/1007
Odloučené pracoviště MŠ
U Santošky 178,
Telefon: 251 001 723
E–mail: martina.rihova@santoska.cz
www.santoska.cz

■ Základní škola a mateřská škola Radlická
Radlická 140/115
Odloučené pracoviště MŠ
Nad Laurovou 1983
Telefon: 251 550 501
E–mail: info@zsradlicka.cz
www.zsradlicka.cz/materska-skola

■ Základní škola a mateřská škola Weberova
Weberova 1090/1
Telefon: 257 211 335
E–mail: reditel@zsweberova.cz
www.zsweberova.cz/materska-sko la/ -
oskole

■ Základní škola a mateřská škola Kořenského
Kořenského 760
Odloučené pracoviště MŠ
Náměstí 14. října 2994/9a
Telefon: 257 326 120
E–mail: info@zskorenskeho.cz
www.zskorenskeho.cz/ms

■ Mateřská škola Lohniského
Lohniského 830
Telefon: 251 816 721
E–mail: ms.lohniskeho.830@centrum.cz
www.skolka-barrandov.cz

■ Mateřská škola Lohniského
Lohniského 851
Telefon: 251 816 732
E–mail: info@skolka-pohoda.cz
www.skolka-pohoda.cz

■ Mateřská škola Tréglova
Tréglova 780
Telefon: 251 816 171
E–mail: info@ms-treglova.cz
www.ms-treglova.cz

■ Mateřská škola Hlubočepská
Hlubočepská 90

Telefon: 251 815 315
E–mail: skolka.hlubocepy@seznam.cz
www.ms-hlubocepy.cz

■ Mateřská škola Podbělohorská
Podbělohorská 2185
Telefon: 257 220 167
E–mail: ms.klamovka@volny.cz
www.msklamovka.webnode.cz

■ Mateřská škola se speciálními třídami Duha
Trojdílná 1117,
Telefon: 257 218 179
E–mail: skolka.duha@seznam.cz
www.skolkaduha.cz

■ Mateřská škola „Slunéčko“
Beníškové 988
Odloučené pracoviště MŠ
Naskové 1214/5
Telefon: 257 215 756
E–mail: msbeniskove@centrum.cz
www.skolkaslunecko.cz

■ Mateřská škola Peroutkova
Peroutkova 1004
Telefon: 257 221 196
E–mail: reditelka@msperoutkova.cz
www.msperoutkova.cz

■ Mateřská škola Nad Palatou
Nad Palatou 613
Odloučené pracoviště MŠ
Pod Lipkami 3183/5
Telefon: 257 216 865
E–mail: ms.nadpalatou@seznam.cz
www.msnadpalatou.wz.cz

■ Mateřská škola „U Krtečka“
Kudrnova 235/1a 
Telefon: 257 221 565
E–mail: msukrtecka@centrum.cz
www.msukrtecka.benjamin.cz

■ Mateřská škola U Železničního mostu
U Železničního mostu 2629
Telefon: 257 317 686
E–mail: mszelmost@centrum.cz
www.mszelmost.cz

■ Mateřská škola Kroupova
Kroupova 2775
Telefon: 251 555 724
E–mail: mskroupova2775@volny.cz
www.ms-kroupova.cz

■ Mateřská škola Kurandové
Kurandové 669
Telefon: 251 819 468
E–mail: info@mskurandove.cz
www.mskurandove.cz

ZDROJ MČ PRAHA 5
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● Proč jsou letos zápisy do
mateřských školek později,
než byli rodiče zvyklí?

Důvodem je posunutí termí -
nu zápisů do 1. tříd základních
škol, od kterého se očeká vá ak-
tuálnější posouzení škol ní zra-
losti. Zápis do škol mateřských
je logicky posunut také. Aby byl
totiž znám počet volných míst
ve školkách v souvislosti s poč-
tem rozhodnutí o odkladu škol -
ní docházky. 
● Pátá městská část na letoš -
ní rok chystá pro rodiče před-
školáků novinku – speciální
zápisovou aplikaci. O co půj -
de?

Zápis proběhne ve třech fá-
zích. První od 10. dubna do 2.
května, kdy budou rodiče vypl -
ňovat přihlášku na internetu,
vytisknou si ji, nechají si potvr -
dit požadované údaje od dět-
ského lékaře. Pro rodiče bez
přístupu k internetu či tiskárně
bude tou dobou v úřední dny
k dispozici kontaktní místo na
odboru školství v budově ÚMČ
Prahy 5. Druhá fáze „sběr při-
hlášek“ proběhne 3. a 4. květ -
na. Rodiče se osobně dostaví

s přihláškou do mateřské školy,
kde odpovědný pracovník při-
hlášku zkontroluje a převezme.
Rodič může dítě přihlásit do li-
bovolného počtu mateřských
škol. Bě hem třetí fáze v termí -
nu do 5. června obdrží rodiče
informaci o přijetí/nepřijetí dí -
tě te. Vyhodnocení o přijetí pro-
běhne na základě zveřejněného
bodového ohodnocení. Pro
ohodnocení je nadále nejvý-
znamnější věk dítěte a místo
bydliště.  
● Kde rodiče aplikaci na-
jdou?

Na této internetové adrese –
zapisdoms.praha5.cz. Spuště -
na by měla být 1. března 2017.
Bude též obsahovat termíny
dnů otevřených dveří v jedno -
tlivých školkách.
● A v čem systém zápisy zlep -
ší?

Rodiče budou mít pohroma -
dě všechny potřebné informa -
ce, žádost o přijetí mo hou vy-
plnit z domova po internetu,
budou mít online informace
o umístění svého dítěte v sezna-
mech podaných žádostí, proces
přijímacího řízení bude trans-

Velkou novinku přichystala Praha 5 pro
rodiče dětí, které se budou letos zapisovat
do mateřských školek. Zapisovat se děti
budou přes internet. „Rodiče budou mít
pohromadě všechny potřebné informace,
žádost o přijetí mohou vyplnit z domova
po internetu, budou mít online informace
o umístění svého dítěte v seznamech
podaných žádostí, proces přijímacího řízení
bude transparentní, efektivnější
a rychlejší,“ vysvětlil zástupce starosty
Prahy 5 zodpovědný za školství Mgr. Vít
Šolle (KDU-ČSL).

parentní, efektivnější a rych-
lejší. Samozřejmě vše bude pro-
bíhat pod jedinečným číselným
indikátorem, který zajistí ano-
nymitu dítěte v souladu se zá-
konem o ochraně osobních úda -
jů. 
● Mění se kromě termínu zá-
pisů pro rodiče ještě něco?

Během převzetí rozhodnutí
o přijetí ro dič v mateřské škole,
kterou preferuje, potvrdí zpět -
vzetí případně podaných při-
hlášek v jiných MŠ zřizova-
ných Prahou 5, tím se uvolní
nová místa a výzvu k převzetí
obratem obdrží rodiče dalších
uchazečů. To vše bude možno
v průběhu přijímacího řízení
sledovat na webové aplikaci.
Tím efektivně vyřešíme více-
četná podání přihlášek a pro-
ces proběhne transparentně,
rychleji a věřím, že ke spokoje-
nosti našich rodičů.  
● Týkají se květnové zápisy
jen „městských“ mateřinek
nebo i soukromých?

Soukromé mateřské školy
jed nají samostatně. Informace

je třeba získat u každé jednot-
livě.
● Budete schopni přijmout
všechny přihlášené děti nebo
čekáte převis zájem ců?

Mírný převis v momentě zá-
pisu bývá. V průběhu školního
roku pak většina našich školek
1–2 volná místa hlásí. Nová ap-
likace bude i v tomto ohledu
užitečná. Jako zřizovatel bude -
me mít k dispozici potřebná sta-
tistická data. 
● Praha 5 už má školkové
třídy, které přijímají i dvou-
leté děti. Jak novinku hodno-
títe?

Jako užitečnou zkušenost.
Taková třída si žádá jiné vyba-
vení, jinou organizaci, větší po -
čet motivovaného personálu,
jiné metody práce. Osobně jsem
se o náběh zajímal. První měsí -
ce byly pro paní učitelky a chů -
vy značně náročné. Jejich práci
je třeba velice ocenit. V oblasti
mzdových prostředků musíme
jako zřizovatel vypomáhat.
Z nor mativu by potřebný počet
personálu nešlo zaplatit. 

Dítě zapište
do školky aplikací
Dítě zapište
do školky aplikací

INZERCE V5-0214
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veřejný prostor

Dluhovou poradnu otevřel
v Praze 5 Sbor Církve
bratrské. Určena je po-

radna pro osoby, které se do-
staly do tíživé situace z důvodu
neschopnosti plnit své finanční
závazky. Poradenství poskytuje
právnička se zkušenostmi v ob-
lasti dluhové problematiky. Vý-
hodou je, že poradenství je po-
skytováno zdarma.

Poradí vám to každý odbor-
ník. Pokud máte dluhy a dosta-
nete se do situace, kdy je prostě
nedokážete splácet, nejdůleži-
tější ze všeho je nestrkat před
problémem hlavu do písku, ale
řešit ho, a to urychleně. Jinak

může narůst do obrovských
rozměrů.

Klientům nabízí poradna
mož nost analýzy jejich problé -
mu, odborníci pomohou dluž -
níkům zorientovat se v jejich
finan ční situaci, dostanou po-
učení o svých právech, povin-
nostech a možnostech řešení.
Důležité je i to, že poradna po-
radí, jak jednat s věřiteli či exe-
kutory.

V některých případech po-
radna pro klienty zpracuje in-
solvenční návrh spojený s návr-
hem na povolení oddlužení,
tedy takzvaný osobní bankrot,
ale mluvit se na schůzce bude

také o možnosti konsolidace ne -
bo restrukturalizace půjček.
Neméně důležitá je i pomoc při
sepisování návrhů a podání ve
vztahu k věřitelům, soudům,
soudním exekutorům.

Pomoc dluhové poradny v pá -
té městské části je ale určena
i těm lidem, kteří o zadlužení
právě uvažují. Chcete si půjčit
peníze na bydlení nebo na coko -
li jiného, ale neorientujete se
v nabídkách a bojíte se, zda bu-
dete schopni vypůjčené peníze
splácet podle domluvených pra-
videl? Dluhová poradna lidem
nastíní možná rizika, která ze
smlouvy vyplývají.

Dluhovou poradnu najdou
zájemci ve Sboru Církve bra -
trské v Praze 5, na adrese Vrá-
zova 62/4 na Smíchově. Ote-

vřeno je tady každý čtvrtek od
9.00 do 15.00 hodin. 

Pomoc od odborníků v dlu-
hové poradně dostane každý,
a to bez ohledu na věk, pohlaví
nebo národnost. Poradenství
bu de lidem poskytováno nezá-
visle, nestranně a diskrétně.
Poradna však nenabízí mož-
nost zastupovat klienty v řízení
před soudy, exekutory, notáři,
orgány státní správy či samo-
správy. Lidé dostanou jen rady,
jak v těchto jednáních postupo-
vat.

Schůzku ve smíchovské dlu-
hové poradně je třeba si domlu-
vit předem, a to na telefonním
čísle 736 423 200. Kromě ter-
mínu jednání dostanete také in-
formaci o tom, jaké je třeba
s sebou donést dokumenty.

V potížích pomůže
dluhová poradna
Ocitli jste se v těžké životní situaci
a nezvládáte splácet své půjčky nebo
naopak potřebujete získat úvěr či
hypotéku, ale je to pro vás, jak se říká,
španělská vesnice? Obraťte se na
odborníky z dluhové poradny, v Praze 5
funguje nově od poloviny ledna.

Dluhová poradna Smíchov
■ Dluhovou poradnu najdou zájemci ve Sboru Církve bra tr -
ské v Praze 5, na adrese Vrázova 62/4 na Smíchově. 
■ Otevřeno je tady každý čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin. 
■ Více informací na www.dluhovaporadnaberoun.cz.

Poradenství je poskytováno bezplatně.
■ V poradně odborníci pomohou s analýzou problému, zori-
entováním se ve své finanční situaci, lidé dostanou poučení
o svých právech, povinnostech a možnostech řešení. Poradna
také poskytne informace, jak jednat s věřiteli či exekutory. 
■ V některých případech poradna pro klienty zpracuje insol-
venční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, tedy
takzvaný osobní bankrot.
■ Pomoc dluhové poradny v páté městské části je ale určena
i těm lidem, kteří o zadlužení právě uvažují. Poradna lidem
nastíní možná rizika, která ze smlouvy vyplývají.
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volný čas

„Je to skřítek, zvířátko,
strašidýlko nebo zvlášt -
ní tvor, jakého ještě

nikdy nikdo neviděl? Soutěž
s námi a namaluj nám, jak si
představuješ knihovního ma -
zlíčka, vymysli mu jméno a ně -
co o něm napiš! Třeba jak tráví
v knihovně svůj den, co jí a pije,

s kým se kamarádí, co ho baví,
co nemá rád…,“ tak zní zadání
pražské knihovny v soutěži
o knihovního mazlíčka.

Z přihlášených výtvorů bude
vybrána desítka těch „nej.“ Ty
potom stráví s dětskými čtenáři
celý následující rok na napří-
klad na záložkách, magnetkách

Knihovní mazlíček
i zábavné pořady
Máte dítě s velkou fantazií, které rádo
vezme do ruky pastelky či fixy a maluje
tvory, kteří ve skutečnosti neexistují?
Anebo zásadně maluje podle reality, a tak
máte doma celou řadu nakreslených
zvířátek? Ať tak či tak, inspirujte dítě, aby
namalovalo mazlíčka pražské knihovny.

a dalších propagačních materi-
álech knihovny. Kromě toho ti
úspěšní dostanou pochopitelně
i odměny.

Soutěž o návrh knihovního
mazlíčka je určena pro děti do
10 let a čas na práci na svých dí-
lech mají děti do 23. dubna
2017. Podmínkou pro to, aby se
malý výtvarník mohl přihlásit,
je, že vlastní čtenářský průkaz
Městské knihovny. Namalované
návrhy je třeba odevzdat na po-
bočkách knihovny. Obrázek je
třeba označit na zadní straně
heslem „Knihovní mazlíček“
a uvést dále i jméno, věk dítěte
a kontaktní e-mail. Rodiče dále
musí obrázek doplnit souhla-
sem v následujícím znění:
„Sou hlasím s použitím tohoto
obrázku pro propagační účely
Městské knihovny v Praze.“

Nejen soutěže, ale i zábavné
pořady pro nejmenší pořádá

v únoru pro děti pražská, re-
spektive smíchovská knihovna.
Třeba ve středu 15. února to
bude oblíbené Kuňky žbluňky
na Smíchově. Jde o pravidelná
středeční setkávání nad kníž-
kami. Na děti a rodiče čeká kre-
ativní čtení a minivýtvarná díl-
nička. Vhodná je akce pro děti
od čtyř let a vstup na ni je volný.
Začíná se v 17.00 hodin.

Ve stejný den mohou přijít
děti od dvou do pěti let i na další
zábavnou hodinku. Od 10.00
do 11.00 hodin se na Smíchově
bude v rámci interaktivního po-
řadu konat hravé, kreativní, po-
hybové a říkankové setkání Ma-
TaDe. Kdo by měl zájem se
zúčast nit, měl by se předem za-
psat, a to prostřednictvím e-
mailu: marie.konecna@mlp.cz,
telefonicky na čísle 222 315
600 nebo osobně přímo ve smí-
chovské pobočce knihovny.

Celou řadu výstav nachystala na letošní rok smíchovská Galerie
Portheimka. Naplánovány jsou výstavby obrazů, ale i textilní
tvorby nebo třeba komixů. Prezentovat se však v rámci
pětadvacátého výročí bude letos také škola, a to Gymnázium
Kavalírka v dubnu, v červnu zase svůj projekt Recyklování v galerii
představí Základní škola Tyršova.

Portheimka
chystá řadu výstav

Březen
■ Přízemí galerie
Benedikt  – Oleje
Febiofest – Plakáty
■ První patro galerie
Eva Ovečková Dana Mašková
„Živly v nás“ – Textilní tvorba
■ Modrá místnost
Matěj Hlaváček

Duben
■ Přízemí galerie
Karel Jerie „Anděl – Smíchov“

■ První patro galerie
Karel Jerie „Anděl – Smíchov“
Gymnázium Kavalírka (25
let) – Vý tvarné techniky Ka-
valírky
■ Modrá místnost
Josef Kainar

Květen
■ Přízemí galerie
Václav Hejna – Obrazy a kresby
■ První patro galerie
Václav Hejna – Obrazy a kresby

Červen
■ Přízemí galerie
Petr Sís – Volná tvor ba
■ První patro galerie
Petr Sís – Volná tvor ba
■ Modrá místnost
ZŠ Tyršova – Recyklace

Červenec
■ Přízemí galerie
Petr Sís – Volná tvor ba
■ První patro galerie
Petr Sís – Volná tvor ba

Srpen
■ Přízemí galerie
Marie Terezie
■ První patro galerie
Salon výtvarníků Prahy 5

Září
■ Přízemí galerie
Chemistry Gallery Olmer +
Vavříček – Obrazy
■ První patro galerie
Ladislav Kuklík – Grafika
■ Modrá místnost
Krysáci – Večerníček

Říjen
■ Přízemí galerie
Karel Machálek – Plakáty
■ První patro galerie
Jasan Zoubek – Sochy

Listopad
■ Přízemí galerie
Jan Kanyza – Grafika a obra zy
■ První patro galerie
Ringhofer
■ Modrá místnost
Múzy dětem

Prosinec
■ Přízemí galerie
Z. Smetana a J. Paulová
■ První patro galerie
Z. Smetana a J. Paulová

Změna programu vyhrazena



20 www.vase5.cz

servis

1. Na Pomezí (proti č. 17)

1. Ke Kotlářce 14
2. Pražského (u č. 608)

1. Werichova (proti č. 17)

1. V Břízkách (proti č. 11)

1. U Želez. mostu x Nádražní

1. Nad Zlíchovem x V Násypu
2. Štěpařská x Šejbalové (par-
koviště)

1. Lumiérů x Barrandovská
2. U Nikolajky (za stadionem
u separace)

1. Geologická (mezi č. 13 a 15)

1. Gabinova (slepá část)

16. 2. 14.00–18.00 hod.

17. 2. 14.00–18.00 hod.

20. 2. 14.00–18.00 hod.

21. 2. 14.00–18.00 hod.

22. 2. 14.00–18.00 hod.

23. 2. 14.00–18.00 hod.

24. 2. 14.00–18.00 hod.

27. 2. 14.00–18.00 hod.

28. 2. 14.00–18.00 hod.

Kontejnery společnosti
Regios a. s. hrazené
z roz počtu městské části

Prahy 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách, nejpozději do 10.00 ho -
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději

v 15.00 hodin. Do VOK je mož -
né odložit starý nábytek, ko-
berce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré
sportovní náčiní, autosklo a ko-
vové předměty.

Do VOK nelze odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, stavební od -
pad.

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 1 m3 za
měsíc. Pro ostatní uživatele je
odložení odpadu zpoplatněno

podle ceníku provozovatele za -
ří zení. 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

Kontejnery společnosti
Regios a. s.

1. Trojdílná x Nad Zámečkem
2. Fráni Šrámka (mezi č. 21–28)

1. Nad Koulkou (mezi č. 1 a 5)
2. Grafická x Kobrova

1. Na Homolce (proti č. 16)
2. V Cibulkách x Na Výši

1. U Hrušky (parkoviště)
2. Prachnerova (nad č. 3)

1. Na Hřebenkách (u č. 13)
2. Na Farkáně x Od Vysoké
(pro  ti č. 11)

1. Musílkova x Schodová
2. Mrázovka x Nad Bertramkou

1. Pod Kavalírkou x Pod Kla-
movkou
2. Česká (proti č. 7)

ZDROJ MČ PRAHA 5

17. 2.–18. 2.

24. 2.–25. 2.

3. 3.–4. 3.

10. 3–11. 3.

17. 3.–18. 3.

24. 3.–25. 3.

31. 3.–1. 4.

Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.

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.

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, bioodpad, stavební od -
pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory.
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Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek
je vhodné alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc místa, dále
je možno využít sběrné dvory. 

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož jejich součástí je i kovová
vrstva, která znemožňuje jejich použití při
recyklaci skla. Zrcadla patří do nádoby na
směsný odpad, pokud se zrcadlo do této ná-
doby nevejde, jde o objemný odpad. K od-
kládání tohoto odpadu slouží velkoobje-
mové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory.

Umyvadla, vany a WC mísy
Umyvadla, vany a WC mísy nepatří do

žádné kategorie tříděných odpadů, nevej-
dou se ani do sběrných nádob na směsný
odpad, jde o objemný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobjemové kon-
tejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

(lyže, snowboardy, posilovací stroje) není
mož né odložit do sběrných nádob na směs -
ný komunální odpad, jde o objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoob-
jemové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory. Menší sportovní náčiní (bru -
sle, tenisové rakety) či jeho součásti je
mož né odložit do sběrných nádob na
směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož obsahují neoddělitelné příměsi
(pryskyřice, ochranné fólie, tónovací poko-
vení), které znemožňují jejich použití při
recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný
odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží
velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

na plasty ani do sběrných nádob na směsný
odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad,
který lze odložit ve sběrných dvorech hlav-
ního města Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru pneumatik a jiných vý-
robků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -

ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob

lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvo -
ře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí firma, je pů-
vodcem tohoto odpadu tato firma a vzta-
hují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (biood-

pad) se přednostně kompostuje. Pokud ob -
čan nevlastní kompostér či nemá místo na
založení kompostu, může bioodpad odvézt
do nejbližšího sběrného dvora či přímo do
stabilního sběrného místa pro sběr biood-
padu. 

Zářivky
Zářivky a výbojky nepatří do sběrných

nádob na sklo ani do sběrných nádob na
směs ný odpad. Kvůli obsahu nebezpeč-
ných látek jde o nebezpečný odpad. Zářiv -
ky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy, ve stabilních
sběrnách nebezpečného odpadu nebo při
mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci po-
vinnost zpětného odběru zářivek, výbojek
a jiných výrobků. Zpětný odběr musí být
proveden bez nároků na úplatu od spotře-
bitele a místa zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako
místa prodeje. 

Lednice, mrazáky
Chladničky používané v domácnostech

(lednice a mrazáky) jsou elektrická a elekt-
ronická zařízení, na která se dle zákona
vztahuje povinnost zpětného odběru. Ob-
čané mohou chladničky a mrazáky ode-
vzdat ve všech sběrných dvorech hlavního
města Prahy zdarma nezávisle na místě je-
jich trvalého pobytu, tedy i občané, kteří
mají trvalé bydliště mimo území hlavního
města Prahy nebo na jiných zřízených mís-
tech zpětného odběru ( např. poslední pro -
dej ci těchto zařízení, hypermarkety, ob-
chodní centra, kde sběr těchto zařízení
probíhá). 

Autobaterie
Elektrické akumulátory (autobaterie)

obsahují velmi významná množství olova,
rtuti, kadmia a kyseliny sírové, jde tedy

Kam patří odpad o nebezpečný odpad. Autobaterie je možné
zcela recyklovat. Občané je mohou ode-
vzdat ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpeč-
ného odpadu nebo při mobilním sběru ne-
bezpečného odpadu. Zákon stanovuje do-
vozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru elektrických akumulátorů a jiných
výrobků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -
ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich

Barvy, rozpouštědla, oleje a tuky (kromě
jedlých), kyseliny, hydroxidy, fotochemiká-
lie, pesticidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty a odmašťovací přípravky jsou pro své
nebezpečné vlastnosti (např. výbušnost,
toxicita, žíravost, mutagenita) nebezpeč-
nými odpady. Tyto odpady nelze odkládat
do sběrných nádob na směsný komunální
odpad ani do sběrných nádob na tříděný
odpad (ani obaly od nich), lze je odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Pra -
hy, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu nebo při mobilním sběru nebezpeč-
ného odpadu. Zákon stanovuje dovozci
nebo výrobci povinnost zpětného odběru
minerálních olejů a olejů ze živičných ne-
rostů. Zpětný odběr musí být proveden bez
nároků na úplatu od spotřebitele a místa
zpětného odběru musí být pro spotřebitele
stejně dostupná, jako místa prodeje. 

Televizory a PC monitory
Televizory, PC monitory a jiné obrazovky

nelze odkládat do sběrných nádob na směs -
ný odpad ani do kontejnerů na objemný
odpad. Tato elektrická a elektronická zaří-
zení lze odevzdat ve sběrných dvorech
hlavního města Prahy v rámci zpětného od-
běru zdarma nezávisle na místě trvalého
pobytu fyzické osoby (občana).

Počítače a jiný elektrošrot
Počítače a jiný elektrošrot (tiskárny, klá-

vesnice, MP3 přehrávače, rádia, telefony,
kalkulačky, elektronické hračky, drobné po-
čítačové vybavení apod.) nelze odkládat do
sběrných nádob na směsný odpad ani do
kontejnerů na objemný odpad. Tato elek-
trická a elektronická zařízení lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy v rámci zpětného odběru zdarma ne-
závisle na místě trvalého pobytu fyzické
osoby (občana). Drobné druhy elektrozaří-
zení je možno také odevzdat do stacionár-
ních kontejnerů určených ke sběru vyslou-
žilých drobných elektrozařízení, jež jsou
umístěny na některých stanovištích třídě-
ného sběru.

ZD
R

O
J 

M
A

G
IS

TR
Á

T 
H

LA
V

N
ÍH

O
 M

ĚS
TA

 P
R

A
H

Y



22 www.vase5.cz

doprava

● Jak hodnotíte po téměř půl -
roce systém placeného stání?

Z hlediska rezidentů je sy-
stém jednoznačně přínosný,
ješ tě ale musíme doladit situaci
v hraničních částech. Jak jsem
však již uvedl před několika mě-
síci, je zároveň nutné přenasta-
vit systém, resp. pravidla pro
vydávání oprávnění. To se týká
především cenové politiky v pří-
padě podnikatelů a živnostní -
ků, obyvatel bez trvalého poby -
tu, ale dlouhodobě zde ži jících
a lidí, kteří poskytují zdravotní
a sociální péči. A samozřejmě
že je nutné řešit situaci i s ohle-
dem na lidi, kteří do Prahy při-
jíždějí na návštěvy nebo za
prací. V tomto případě se nabízí
zejména budování parkovišť
a parkovacích domů. Ostatně
mís  ta k tomuto vhodná jsme
začali hledat ještě před spuště-
ním zón.  
● Obracejí se na vás občané
s výtkami nebo si už na změ -
nu zvykli?

Rezidenti, kteří žijí v zónách,
moc výtek nemají, problém na-
stává v hraničních částech. Ale
na tom pracujeme, přebíráme
stížnosti a podněty lidí. Tech-
nická správa komunikací už
připravuje 2. etapu projektu,
podle něhož by se zóna měla do
těchto míst rozšířit. Výhledově

se spuštění předpokládá v květ -
nu, záleží ale na MHMP. My
uděláme vše pro to, aby se tak
stalo. 
● Bude se v Praze 5 na place-
ném parkování něco v do-
hledné době měnit? 

Pravidla pro parkování na-
stavuje Magistrát hl. m. Prahy,
takže až se budou měnit celo-
pražská pravidla, dojde ke změ -
ně i v Praze 5. Kromě rozšíření
zóny a úprav v cenové politice

se v tuto chvíli nic jiného ne-
čeká.
● Praha 6 požaduje, aby se
do roka a půl za parkování
pla tilo v celé městské části
bez výjimky. Zvažuje něco po-
dobného i Praha 5?

Rozšíření do míst, která ne-
jsou zatížena parkováním mi-
mopražských řidičů, je poměr -
ně citlivé téma, které ještě bude
diskutováno. Jako zásadní vi -
dím přijmutí celopražského ře-

šení, které sjednotí pravidla pro
všechny Pražany a zabrání pře-
lévání problému z jedné měst-
ské části na druhou. Praha 5 si -
ce do systému vstoupila, a to
kvůli neudržitelné situaci, ale
samozřejmě by bylo lepší, po -
kud by Praha měla jednotný sy-
stém.
● Jak to vypadá na území
měst ské části s odstavnými
parkovišti?

Praha 5 na podzim vytipo-
vala několik míst, kde by bylo
možné parkoviště realizovat.
Některá místa jsou ve správě
hlavního města Prahy, některá
místa máme ve správě my. Za-
dali jsme zpracování projektové
dokumentace na parkovací
dům na Plzeňské ulici. Původně
jsme počítali s tím, že realizaci
zaplatíme my, podle posledních
dohod by ji měl zafinancovat
magistrát. Jedná se o původní
odtahové parkoviště hl. m. Pra -
hy, které na náš návrh magis-
trát změnil na záchytné –
a v konečné verzi zde bude vy-
budován parkovací dům. Na od-
stavné parkoviště by se měl
změ nit i podzemní prostor
u Smíchovského nádraží, kde je
nyní prodejna koberců. Požá-
dali jsme MHMP, aby nájemní
smlouvu vypověděl a parkoviš -
tě zde vybudoval.

Problém s parkováním
je v hraničních částech

Jak se změní systém placeného parkování v páté městské části
a zvykli si už řidiči na novinku? Jak to na pětce vypadá
s výstavbou odstavných parkovišť? „Praha 5 na podzim vytipovala
několik míst, kde by bylo možné parkoviště realizovat. Některá
místa jsou ve správě hlavního města Prahy, některá místa máme
ve správě my. Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na
parkovací dům na Plzeňské ulici. Původně jsme počítali s tím, že
realizaci zaplatíme my, podle posledních dohod by ji měl
zafinancovat magistrát,“ popisuje novinky v parkování v Praze 5
starosta městské části MUDr. Radek Klíma (TOP 09).

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

A
R

C
H

IV



23www.vase5.cz

doprava

Riziko nehody, uzávěr ne -
bo změn provozu, ale
i ekologie, horší osvětlení

a viditelnost ve Strahovském
tunelu a dále i odpor radnic ně-
kterých pražských městských
částí. To vše pohřbilo plán za-
vést do Strahovského tunelu
a do Blanky pravidelné autobu-
sové linky. A také cena – novin -
ka by přišla až na čtyřicet mili-
onů korun. 

Variant bylo několik
Ropid, který organizuje hro-

madnou dopravu v Praze, pro-
věřoval hned několik variant,
které by autobusy do tunelů za-
vedly. V případě Prahy 5 mělo
jít o zavedení čtyř páteřních
autobusových spojů, které by
s cestujícími vjížděly do tunelu

městského okruhu. Hovořilo se
o spojení mezi zastávkami Na
Knížecí – Anděl – Kajetánka –
Ra dimova – Petřiny – Dědina –
Letiště. Tato varianta ale byla
vyloučena kvůli neúnosnosti
uli ce Radimova, která by muse -
la projít rekonstrukcí.

Druhá možnost nabízela tra -
su tunelbusu vedenou přes za-
stávky Na Knížecí – Anděl – Vo-
zovna Stře šovice – Dejvická.
S touto možností však nesou-
hlasila šestá městská část,
která se obá vala navýšení počtu
autobusů na Vítězném náměs -
tí. Ze stejného důvodu odmítla
Pra ha 6 i další zvažovanou
možnost zavést tunelbus na
tra se Dejvická – Hradčanská –
Prosek – Letňany – Avia Let-
ňany.

Poslední možnost, o které se
hovořilo, by tunelbus vedla ze
zastávky Na Knížecí a dále do
zastávek Anděl – Vozovna Stře-
šovice – Hradčanská – Prosek –
Letňany – Avia Letňany. Proti
této možnosti ale mluvilo třeba
riziko zpožďování dlouhé linky.

Novinka by byla drahá
Že se zavedením tunelbusů

nelze počítat dokládá i fakt, že

v rozpočtu na pražskou dopra -
vu na ně není vyčleněná žádná
suma. Zavedení autobusové lin -
ky do tunelů městského okruhu
by podle odhadů stálo několik
desítek milionů korun.

O zavedení tunelbusu se uva-
žovalo před časem i ve Strahov-
ském tune lu. Expresně měla
tato linka spojit Prahu 5 a Pra -
hu 6. Ani k jeho zavedení však
nedošlo.

Autobusy
tunely nepojedou
Tunelovým komplexem Blanka ani
Strahovským tunelem nebudou cestující
vozit autobusy. Rozhodl o tom výbor pro
dopravu pražského magistrátu. Důvodů je
několik – bezpečnost i nesouhlas
městských částí. 

Zvažované trasy tunelbusů
■ Na Knížecí – Anděl – Kajetánka – Radimova – Petřiny – Dě-
dina – Letiště.
■ Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická.
■ Dejvická – Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia Letňany.
■ Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Hradčanská –
Prosek – Letňany – Avia Letňany.

Na začátku zavedení par-
kovacích zón v Praze 5
jsem byla jejich odpůrce,

přestože mám na pětce trvalé
bydliště a tudíž jsem bez prob-
lému dostala parkovací opráv-

nění. Teď po půl roce jsem ale
názor víceméně změnila. Par-
kuje se mi snáze, nemusím už
objíždět několikrát blok a mám
větší jistotu, že najdu místo
blízko svému bytu. Někdo může

Parkovací zóny
v Praze 5
Půl roku fungují v páté městské části
takzvané zóny placeného stání. Jak na ně
po šesti měsících reagují obyvatelé Prahy 5?

namítnout, že nemám být líná
a můžu kus cesty dojít. To ur-
čitě mohu, ale proč, když mám
zaplaceno? Takže teď už říkám
parkovacím zónám ano, i když
jisté úpravy by si systém určitě
zasloužil.

Milena P.

Bez parkovacích zón už by
to na pětce nešlo. Když
jedu k rodičům do Vršo-

vic, vidím, jaké hrůzy by nás
bez modrých čar čekaly. Na de-
sítce se za parkování stále ne-
platí a po zavedení zón na
dvojce je tam situace kritická.
Lidé z Prahy 10 nám placené
zóny závidí!

Petr V.

Se zavedením parkovacích
zón jsem se stále nesmířil
a stále mi vadí úplně stej -

ně. Ne mám na pětce trvalé byd-
liště, i když tady bydlím už řád -
ku let. Majitel bytu ne souhlasí,
abych si ho tady na hlásil, a já
nechci jít proti jeho přání
a k tomu, že mám trvalé byd-
liště jinde, mám víc důvodů. Na
pětce ale funguju, nakupuju
u místních obchodníků, chodím
tady za kulturou, chybí mi jen
ten „štempl“ v občance, a proto
se cítím být v nevýhodě. Če -
kám, zda se něco změní a zda
i lidé, kteří doloží nájemní
smlouvou, že v Praze 5 žijí,
budou mít nějaká práva.

Karel P.
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

9. - 10. 3. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice

MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH

www.jobsexpo.cz, www.linguashow.cz 

PŘIJĎTE SI PRO LEPŠÍ 

PRÁCI CELOŽIVOTNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

VSTUP 

ZDARMA

INZERCE V5-0227
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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
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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

LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy

přijme

LÉKÁRNICI 
a LABORANTKU
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.cz

Už jen do 28. února je
možné žádat o příspě-
vek z dotačního progra -

mu Prahy 5 na rozvoj občanské
společnosti a spolkové činnosti
na území městské části v roce
2017. Cílem vyhlášeného pro-
jektu je podpora občanských
spolků na území Prahy 5, roz-
voj občanské společnosti – spol-
kový život, semináře, happe-
ningy, podpora spolupráce mezi
jednotlivými částmi občanské
společnosti, podpora vzniku
no vých aktivit pro občany
a návštěvníky Prahy 5, navázá -
ní spolupráce mezi ÚMČ Pra -

ha 5 a komunitními spolky pů-
sobícími v městské části, pod-
pora angažovanosti a nárůstu
zájmu o lokální témata a pro-
jekty přispívající k vzniku ob-
čansky angažovaného prostře -
dí a podporující vznik a rozvoj
občanského sektoru v Pra ze 5
a vztahu k dané lokalitě. Důvo-
dem vyhlášení tohoto progra -
mu je zvýšení úrovně kvality
živo ta občanské společnosti
a zájmu obyvatel městské části
o dění ve své rezidenční měst-
ské části. Celkem Praha 5 vyčle-
nila na dotace v tomto progra -
mu 300 tisíc korun.

Masopustní odpoledne
v Prádelně
Masopustní program si

na únor připravilo Kul-
turní Centrum Prádel -

na. Konat se bude hudebně ta-
neční odpoledne 21. února,
za číná se v 15.00 hodin. Pro
pří chozí je naplánováno vy-
stoupení souboru Marietta
a La dislava Kavalíra. Vstup na
akci je dobrovolný. Masopust se
bude konat i v Kinského za-
hradě, konkrétně u Národopis-
ného muzea na Smíchově, a to
18. února. Budou se vyrábět
ma sopustní masky, vystoupí
Ná rodopisný soubor Doudle-
ban, v plánu je i průvod a lout-
kové divadlo O třech malých
prasátkách v podání Buchet
a loutek nebo masopustní hu-
dební dílna Mami, tati, pojďte

zpívat. A chybět nebudou ani
ma sopustní dobroty, třeba ko-
blihy a jitrnice. Začíná se
v 10.00 hodin.

Zahrádkářské přednášky
pořádá pravidelně v sále
hlavní budovy smíchov-

ská Stanice přírodovědců.
Přednáška pojmenovaná By-
linky, tonizující a kořeninové
rostliny se koná 22. února. Mlu-
vit se bude o tradičních i méně
známých nových druzích, pěs-
tování doma i za oknem či na
balkoně a také o účinných lát-
kách a jejich využití v kosme-

tice, léčitelství, jako koření
a v ochraně rostlin. Přednášet
bude příchozím Ing. Marie Ha-
vlíčková ze Střední odbor né
školy stavební a zahradnické
v Praze. Hodinu před před náš -
kou o bylinkách, která začíná
v 18.00 hodin, je navíc možné
si bezplatně prohlédnout expo-
zice tropických rostlin. Po před-
nášce bude čas na odbornou di-
skusi.

Zahrádkářská
přednáška

Dotace na
rozvoj společnosti

Jak si žijí české domácnosti
zjišťuje i v páté městské
čás  ti Český statistický

úřad. Každoroční šetření život-
ních podmínek a příjmů potrvá
až do 28. května, zjišťovat bu -
dou statistici informace ve ví ce
než jedenácti tisících ro din.
Cílem je získat informace pro
hodnocení sociální a ekonomic -
ké situace obyvatel. Část rodin,
v nichž se budou informace
zjišťovat, už se statistiky spolu-
pracovala. Nově však bude v ná-
sledujících týdnech osloveno
téměř pět tisíc rodin, a to z ná-

hodně vybraných bytů. Odpoví-
dat budou lidé na otázky, které
jim  položí tazatelé vybavení
nový mi průkazy. „I když je
účast vybraných domácností
dobrovolná, většina z nich s ná -
mi ochotně spolupracuje. Velmi
si toho vážíme, protože vý-
sledky šetření jsou důležitým
zdrojem informací pro hodno-
cení život ní úrovně a příjmové
situace domácností. Tato data
jsou pak srovnatelná za 34 ev-
ropských států,“ uvedla před-
sedkyně Čes kého statistického
úřadu Iva Ritschelová.

Statistici
oslovují domácnosti
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Občanské sdružení Pražské matky ve
spolupráci s Magistrátem hlavního
města Prahy vyhlásilo další ročník

programu Bezpečné cesty do školy. Jeho
cílem je spoluvytvářet lepší cesty pro
chodce a motivovat žáky i rodiče k jejich vy-
užívání. Cílem programu je konkrétními
úpravami zabezpečit a zpříjemnit pěší pří-
stup ke škole, motivovat žáky i rodiče
k chůzi či jízdě na kole při cestách do a ze
školy a učit je bezpečnému a ohleduplnému
pohybu po městě. Program Bezpečné cesty
do školy se snaží měnit nejen dopravní in-
frastrukturu v ulicích, ale také dopravní
návyky školáků.

Do programu se mohou zapojit všechny
základní a střední školy, stačí poslat vy-
plněnou přihlášku, která je k dispozici na
webu www.prazskematky.cz. Uzávěrka
při  hlášek je 20. února a vybrány budou na-
konec tři školy. Zveřejněn bude seznam
trojice úspěšných škol 28. února. Vybrané

školy dostanou od magistrátu dotaci ve výši
32 tisíc korun, přičemž zpracování do-
pravní studie zaplatí přímo sám magistrát
a od koordinátora projektu, tedy občan-
ského sdružení Pražské matky, metodic-
kou podporu, konzultace organizačního
rázu a vhodného dopravního projektanta,
který vypracuje dopravní studii.

Do programu ale budou prostřednictvím
škol zapojeny i samotné děti a jejich rodiče,
kteří nejlépe znají cesty do škol a jejich pří-
padná úskalí. Budou moci navrhovat jak
nebezpečná místa, tak i možnosti jejich
úprav. Součástí bude i dopravní průzkum
v okolí škol, a také pěší dny, během kterých
budou děti a jejich rodiče motivováni k to -
mu, aby do školy chodili pěšky či přijeli na
kole.

Za deset let existence programu se Praž-
ským matkám ve spolupráci s pražským
magistrátem, městskými částmi a policií
podařilo usnadnit pěší pohyb a zklidnit do-
pravu na desítkách lokalit.

V páté městské části se do projektu Bez-
pečné cesty do škol zapojilo několik „zákla-
dek“. Například Základní škola Zlíchov.

Díky tomu byl zřízen dělicí ostrůvek na
přechodu přes křižovatku Křížová x Na Zlí-
chově, účast pomohla i zvýraznění svislého
dopravního značení „Přechod pro chodce“
reflexním podkladem, instalace dopravní -
ho zrcadla v místě přechodu, které umož-
ňuje chodci vidět dopravní situaci vedle
stojící tramvaje či osazení komunikace mě-
řičem okamžité rychlosti pro vozidla je-
doucí ve směru z centra.

V případě Základní školy Waldorfské v Ji-
nonicích zase projekt pomohl s instalací re-
tardérů na komunikaci v blízkosti školy
a uspěly i další základní a střední školy
v páté městské části.

Pražské matky upozorňují na to, že z hle -
diska mezinárodního porovnání se úroveň
nehodovosti v České republice od ro ku
2001 stále zhoršuje, pro představu třeba
v roce 2015 stoupl ve srovnání s roke  m
před chozím počet usmrcených. V rám ci
České republiky se sice Praha řadí k měs-
tům, kde je bezpečnost provozu na vyšší
úrovni, zato však zde trpí nejvíce lidí špat-
nou kvalitou ovzduší a nadměrnou hluč-
ností.

Poraďte bezpečné

cesty do škol

Řešíte každý všední den, zda je cesta do školy pro vašeho
potomka bezpečná? Víte o místech v Praze 5, kterým se
má dítě školou povinné za úkol vyhýbat a radši jít jinudy?
Sdílejte rizikové úseky a pomozte je změnit na bezpečné.

Bezpečné
cesty do škol

■ Žádosti musejí být předloženy
do 20. února.
■ Vybrány budou úspěšné projekty do
28. února.
■ Mezi hlavní výstupy projektu patří
souhrnná školní mapa nebezpečných
míst v okolí školy, která identifikují žá -
ci, dále přehled o dopravních preferen-
cích žáků, rodičů i zaměstnanců ško ly,
zpracované výsledky dopravního prů-
zkumu a doprovodné aktivity, jako je
například pěší den. Důležitá je také do-
pravní studie s návrhy úprav nebez-
pečných míst v okolí školy identifikova-
ných žáky ve školní mapě a školní plán
mobility. Nejzásadnější je však reali-
zace úprav nebezpečných míst navrže-
ných v dopravně inženýrské studii.
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ

IN
ZE

RC
E 

V
5-

02
19

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

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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Pracovat lze na snímcích
ještě několik týdnů, sou-
těžní filmy musejí být

spo lu s přihláškou odevzdány
do 31. března. Nejdříve se bu -
dou konat kola v jednotlivých
městských částech, výběr vítěz -
ných snímků proběhne v dub -
nu. Následovat bude pražské
finá le, a to v červnu v kině Lu -

cerna. Do hlasování bude mo ci
zasáhnout i veřejnost, a to pro-
střednictvím internetového
hlasování o Cenu diváka. Hlaso-
vat bude možné na webu
www.antifetfest.cz.

Natáčet mohou soutěžní
snímky žáci pražských základ-
ních a studenti středních škol,
ale i školských zařízení nebo

Děti mohou
natočit film
Natáčet filmy o problémech s šikanou,
alkoholem, drogami nebo jinými
problematickými jevy, které se nevyhýbají
ani dětem a mládeži, mohou všichni pražští
žáci a studenti. Desátý ročník amatérské
filmové soutěže AntiFETfest aneb jde to
i jinak byl vyhlášen.

nízkoprahových klubů. Vyslat
lze do klání film jednotlivce, ale
i celého týmu, maximálně však
o pěti tvůrcích. Utkat o vítěz-
ství se mohou žáci druhého
stupně základních škol a stu-
denti odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií a v druhé ka-
tegorii studenti středních škol
a odborných učilišť.

V loňském roce se do soutěže
přihlásilo celkem téměř pade-
sát filmů, na kterých pracovaly
téměř dvě stovky autorů z praž-
ských základních a středních
škol ze sedmi městských částí.
Do celopražského finále postou-
pilo sedm filmů z kategorie zá-
kladních škol a čtyři filmy z ka-
tegorie středních škol. 

V loňském ročníku se školám
z páté městské části ve filmo-
vém klání velmi dařilo, a to
v obou kategoriích. První místo
v kategorii základních škol si
odnesl tým Gymnázia Nad Ka-
valírkou a jejich snímek Výji-
mečně autorské dvojice Adam
Poláček a Jiří Čeněk.

Co se týče kategorie starších
studentů ze středních škol,

AntiFETfest
2017

■ Přihlásit lze snímek s ná-
mětem rizikového chování,
např. drogová závislost, kri-
minalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, do-
mácí násilí a podobně.
■ Hlásit se mohou děti
z pražských škol, školských
zařízení nebo nízkopraho-
vých klubů, a to jak jednot-
livci, tak maximálně pěti -
členné týmy.
■ Soutěžit se bude ve dvou
kategoriích, a to žáci druhé -
ho stupně základních škol
a studenti odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
a studenti středních škol
a odborných učilišť.

i v tomto případě mířila první
cena do páté městské části.
Konkrétně v soutěži uspěla
autorka Lucie Týčová a její film
pojmenovaný Ex táze na pyra-
midách.

Stavební firma
GEOSTAV CZECH a.s.

hledá vhodné kandidáty
na pozice

SKLADNÍK – ÚDRŽBÁŘ
stavebního dvora (Jíloviště)

Vhodné i pro aktivní důchodce

Telefonní kontakt:

602 468 837
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Kupón uplatníte na recepci
Health & Fitness Kongresové Centrum
nebo .

www.sipkova.cz

Jednorázový 
vstup za

99
 kupón lze uplatnit

 GYM 
542 

Praha 5 poskytuje cenově
výhodnější vstupenky
v rám ci projektu Plavání

pro seniory za zvýhodněné
vstup né. Určeno je pro obyva-
tele páté městské části starší
šedesáti let, kteří mají trvalý
pobyt v městské části Praha 5.

Od ledna mohou zájemci pla-
vat za zvýhodněné vstupné
kaž dý pátek od 13.00 do 15.00

hodin, a to v plaveckém areálu
SK Motorlet v Radlické ulici.
Zájemci zaplatí za 90 minut
plavání 50 korun. Důvodem,
proč Praha 5 plavání seniorů
podporuje je mimo jiné podpora
aktivního života seniorů. Podle
zkušeností je ale plusem dále
i to, že senioři naváží při hodi-
nách plavání nové kontakty
a přátelství s vrstevníky. 

„Praha 5 je moderní a ne-
ustále se rozvíjející městskou
částí, která se snaží vytvářet ši-
rokou škálu volnočasových ak-
tivit pro všechny věkové skupi -
ny obyvatel. Počet seniorů naší
městské části dlouhodobě ros -
te, proto pro ně chceme nabíd -
ku těchto služeb rozšiřovat.
A právě plavání je sportovní
a relaxační aktivitou, kterou lze

provozovat téměř v každém vě -
ku,“ poznamenal radní páté
měst ské části JUDr. Petr Lach-
nit.

Plavání má podle odborníků
příznivý vliv na pohybový apa-
rát, ale i kardiovaskulární sy-
stém a jeho výhodou je, že ne-
zatěžuje klouby. Odborníci se
shodují, že plavání je pro tělo
lepší než jiná cvičení.

Plavání pro seniory
z Prahy 5
Lepší hybnost, práce na štíhlé linii
a celkové zlepšení fyzické kondice.
Prospěšnost plavání je neoddiskutovatelná.
Pokud jste senior z Prahy 5, neváhejte
a využijte možnost pořídit si vstupy do
bazénu za zvýhodněnou cenu.
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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

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

Úvodem je třeba říci, že správná den-
tální hygiena je základním předpo-
kladem pro zdravé zuby po celý ži -

vot, zároveň také podstatně prodlužuje
životnost Vašich výplní a protetických pra -
cí.

Při každém ošetření je třeba vycházet
z individuálních potřeb každého z pacientů
a aktuálního stavu jeho dutiny ústní. Jed-
notlivá ošetření, jejich průběh a rozsah se
mohou lišit.

Při odstraňování nánosů zubního ka-
mene, pigmentací a plaku je přítomnost kr-
vácení během ošetření standardním proje-
vem – vzhledem ke kontaktu se zanícenou
tkání.

Během odstranění zubního kamene
může dojít k uvolnění výplně či korunky
pouze v případě, že výplň nebo korunka již
není plně funkční a je třeba ji vyměnit.

Odstraněním masivnějších depozit zub-
ního kamene a plaku dochází k přechod-
nému uvolnění velkého množství bakterií.
Ve výjimečných případech se jejich rozptyl
do sliznic může projevit herpetickou in-
fekcí (opar).

V průběhu prvních dnů používání mezi-
zubních kartáčků je přítomnost krvácení
při mezizubním čištění běžným projevem,
z důvodu kontaktu se zanícenou tkání.

Krvácení při pravidelné mezizubní péči
zmizí do několika dnů.

Pacient může po ošetření sledovat výra-
znější citlivost na termické podněty (chlad,
teplo) v důsledky odstranění zubního ka-
mene z povrchu zubních kořenů a zubních
krčků, odhalený povrch není kryt zubní
sklovinou, je proto senzitivnější.

Pacient může po ošetření sledovat ústup
dásně. Nejedná se o ztrátu tkání, ale o ús -
tup zánětlivého otoku tzn. žádané reakce.

V důsledku toho může být dočasně zvýše -
na senzitivita vzniklá odhalením krčků.

Výsledkem kvalitní terapie v ordinaci
dentální hygieny je zároveň nutnost pravi-
delné domácí péče pacienta o dutinu ústní,
bez její nedílné součásti nelze zaručit dob-
rou prognózu.

Ošetření v ordinaci dentální hygieny při-
praví podmínky vhodné pro efektivní do-
mácí péči pacienta a započne proces rege-
nerace. Délka regenerace je v přímé úměře
s kvalitou a frekvencí domácí péče pacienta
o své orální zdraví.  

Pamatujte, že dentální hygiena je nej-
lepší 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 záložce „Když se řekne…“

Máte obavy z dentální hygieny?
Co může pacient očekávat od první návštěvy dentální hygieny?
Zde několik základních údajů. Dbejte o svůj chrup!
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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

„To byl zase den blbec,“
povídá kamarád Josef
Salakvarda. „V noci mi

někdo propích pneu, ale já vim
kdo – soused Ferda. Voba vdov -
ci, porád spolu válčíme kvůli
věše ní prádla na balkóně.“ Ob-
jednal si pivo čepované na čoch -
tana. „Dal mi pod kolo zkrouce-
nej drátek, ta mrcha jedna!
Vyhodim mu dole pojistky, bydlí
až v pátým patře, dědek,“ pom-
stychtivě pravil Salakvarda,
„a navíc určitě kouká dneska na
fotbal!“ Josef se zhluboka napil.

Den
blbec

„No a pak sem šel na poštu,
tam fronta jak na toaleťák za to-
táče. Ňáká Ruska odstrčila lidi
a hrnula se k vokýnku. „U men -
ja tolko pismo a já spěcháju!“ To
si představíš ten bugr. „My spě-
chájem všichni,“ lidi na ni. A vo -
na drze, že sme rasisti a todle je
ňáká plóchaja póšta! To už jsem
se rozčílil i já, vytočenej tim
drátem vod rána. Povidám: pló-
chaja? Kdoví, esli vy tam u vás
vůbec máte ňáký pošty!“  „A jak
pokračoval ten den blbec?“ za-
jímal jsem se. „Kamaráde,“ ze -
smutněl přítel Salakvarda.
„Mu sel jsem na středisko na
kožní,“ povídá, „se mi udělala
ňáká vyrážka. Ale na takovym
kapku intimním místě…“

Pokýval jsem soucitně hla-
vou. „To je lidský.“  „No jo, ale
teď kon co, řikám si. Hlavně,
aby tam nebyla doktorka, ale
doktor.“ „A?“ „A samozřejmě
dok torka. A eště taková mladá,
pěkná… Já myslel, že se hanbou
propadnu.“ „Tam jsou na to
zvyklí,“ uklidňoval jsem přítele.
„Hned zkraje sem hlásil tý hez -
ký slečně,“ povídá, „že jako vdo-
vec nemám deset let intimní
styk, takže nepadá v úvahu, že
bych… ale prej ňáká mykologic -
ká záležitost, vona na to. No
fakt je, že na houby do lesa cho-
dim…“ Salakvarda si objednal
dalšího čochtana. „Da la mi ňá -
kou mast, tak si musím chloubu
na noc natřít a vobvázat, to je

Vít Olmer
■ Herec, filmový režisér
a scenárista.
■ Natočil např. filmy Co je
vám, doktore?, Jako jed, Bo -
ny 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
Leh ká 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.

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.

teda den.“ Bylo mi Josefa
upřím ně líto.

Avšak starý přítel se pochla-
pil a s charakteristickou bojov-
ností pronesl: „Ale Ferdovi ty
pojistky stejně budu vyhazo-
vat!“ A sáhl do kap sy. „Dyť se
podivej na tu fotku, čoveče.“
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