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Vážení čtenáři,
letní prázdniny se nezadrži-
telně blíží. Těšíte se už na od-
počinek u moře či na chalupě,
nebo raději vyrážíte tře ba jen
na prodloužené víkendy
a užíváte si vyprázdněnou
Prahu? Poradíme vám, jak
správně zabezpečit před od-
jezdem váš byt či dům, aby
vás po návratu nečekal šok
nad tím, že u vás „úřadovali“
zloději. Na co si dát pozor
a jakých chyb se vyvarovat?
Příjemné bývá léto v Praze

pro řidiče. Najednou jako by zázračně přibyla parkovací
místa. Hodně lidé odjede a hned je kde zaparkovat. Parko-
vání se týká naše další téma. Pětka se před téměř rokem při-
pojila k městským částem, v nichž se za parkování platí. Teď
se chystá takzvané zóny placeného stání rozšířit na další
místa. Kterých ulic se novinka týká a kde bude nově třeba
vlastnit parkovací oprávnění? Dopravy se týká i další téma,
na několika místech páté městské části probíhají nejrůz-
nější práce, které stojí za dopravními omezeními. Kudy
v následujících týdnech neprojedete? Přečtěte si také infor-
mace o zástavbě Malvazinek nebo povídání s moderátorem
Pavlem Štruncem. Užijte si pěkné léto. Vaše Zuzana
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Bikers Prague
v Motole

Bikers Prague dětem se jmenuje
akce, která se bude konat 24.
června v Caravan Campu v Mo-

tole. Jde o devátý ročník celodenní
akce, která má za cíl pomoci tělesně
handicapovaným, se kterými spolupra-
cuje občanské sdružení Rock Kodiaka.
Výtěžek akce zamíří na Rehafit, ne-
státní zdravotnické zařízení a Dětské
centrum Paprsek.
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Kinobus
na hřišti Cibulka

Kinobus navštíví v následujících
měsících pátou městskou část.
Ve dnech 10.–13. července bude

umístěn na hřišti Cibulka, od 4.–7. září
potom na hřišti Hlubočepy. Kinobus
vznikl na podkladě klasického linkové -
ho autobusu. Vnitřek je však upraven
na plnohodnotné pojízdné kino.

INZERCE V5-0602

Fotografovat své domácí mazlíčky
mohou senioři z třinácté městské
části. Zúčastnit se totiž mohou sou-

těže, která potrvá až do 15. září. Tématem
fotografického klání je „Můj domácí mazlí-
ček“. Kdo má zájem se přihlásit, musí za-
slat maximálně dvě fotografie v elektro-
nické podobě ve formátu png. nebo jpg
ne bo poštou v uzavřené obálce se jménem,

příjmením a kontaktem na autora. V pří-
padě zaslání elektronicky je třeba využít
adresu ZelenkovaH@p13.mepnet.cz, poš-
tovní adresa je ÚMČ Praha 13, Sluneční
náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5. Přihlá-
šené snímky je možné také donést osobně
přímo na radnici. Vyhodnocení soutěže
pro běhne na slavnostním zahájení verni-
sáže v polovině října.

Fotosoutěž
pro seniory

Hnědé popelnice
na bioodpad

Hnědé popelnice, do kterých patří
bio dpad z domácností, jsou nově
rozmístěny na stanovištích v Praze

13. Jde o místa u vybraných bytových do -
mů v ulicích Smíchovská, Anny Rybníčko -
vé, Raichlova, Karla Kryla, Švejcarovo ná-
městí, Nad Dalejským údolím, Přeučilova,

Rotavská, Červeňanského, Petrbokova,
Eberova a Jaroslava Foglara. Do popelnic
mohou lidé vyhazovat zbytky rostlin,
hlínu, trávu, rozřezané větvičky či třeba
umaštěné papíry. Svoz popelnic probíhá
jednou týdně, počítá se s navýšením na dva
svozy týdně.
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Výstava
v Portheimce

Matěj Olmer a Tomáš Vavříček
bu dou společně v srpnu vysta-
vovat ve smíchovské galerii

Portheimka. Oba patří do nejmladší ge-
nerace umělců, pozoruhodných před-
stavitelů abstrakce. Matěj Olmer je
graffiti umělec, Tomáše Vavříčka lze
představit coby vizuálního umělce. In-
stalaci propojí společný světelný objekt.

Festival na
Smíchovské náplavce

Festival ARENA 2017 Divadla bra -
tří Formanů, který příchozím na-
bídne divadlo, nový cirkus, hud -

bu a současnou vizuální tvorbu  začne
14. června na Smíchovské náplavce.
Akce je pořádána při příležitosti prv-
ního uvedení nového představení Di-
vadla bratří Formanů v České republi -
ce, pojmenovaného Deadtown. 

Holečkova 161 / 48, PRAHA 5 

rezidencepalata.cz

• ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ POD STRAHOVEM

• JEDINEČNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

• DOKONČENÍ STAVBY - IV.Q. 2018

REZIDENCE 
PALATA

INZERCE V5-0615

Exkluzivní možnost mají ti, kteří do-
razí 15. června do smíchovského Ná-
rodopisného muzea. V tamním Mu-

saionu bude zahájena výstava Svatba a kdo
v tento den přijde, bude ji moci zhlédnout
mezi prvními na veřejné vernisáži. Začíná
se v 17.00 hodin a vstup je zdarma. Další
akce budou ve smíchovském Musainu ná-
sledovat, třeba pořad z cyklu Cizinci v Čes -
ké republice. Tentokrát bude věnován viet-
namským tradicím a životu v Praze. Jde

o nový cyklus muzea, který pojednává
o kulturách vybraných národů žijících na
území České republiky. Vietnamský den se
koná 17. června od 17.00 do 20.00 hodin
a i na tuto akci je vstup zdarma. Kdo má
rád cimbálovou muziku, neměl by na Smí-
chově chybět na akci Cimbály na ulici. Jde
o celostátní projekt a letos se koná již po -
čtvrté. K poslechu zahraje cimbálovka CM
Kyčera a CM Michala Horsáka, Akce se ko -
ná 18. června.

Svatba i cimbály
v Národopisném muzeu

Hudební festival
ČervEnd

Tradiční hudební festival ČervEnd
předznamenává konec školního roku
a začátek letních prázdnin. Letošní

ročník se koná 16. června, a to v parku Kla-
movka. Příchozí se mohou těšit na vystou-

pení ka pel a divadla. Na programu je napří-
klad Improvizační revue (improvizátoři
z řad Klamovkovských improvizátorů) ne -
bo Las Chubas. Vstup na předprázdnino-
vou akci je zdarma.
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Přichází teplé letní dny, přichází
čas pivních zahrádek a také ten nej-
lepší čas pro český ležák. Je to totiž
jednoznačně všeobecně nejoblíbeněj -
ší pivní styl nejen v České republice.
Tohle spodně kvašené pivo, ve světě
také nazývané Pilsener nebo Pils,
podle místa svého vzniku, je tolik ob-
líbené pro svou velmi dobrou pitel-
nost a výraznější sladovou chuť i vů -
ni. Zaženete jím rychle žízeň ne bo ho
můžete popíjet celý večer a nepřepije se vám. Světlá, polo tmavá
nebo tmavá barva piva je způsobena barvou ječného sla du, který
byl na vaření použit. Takzvané řezané pivo vzniká spojením svět-
lého a tmavého ležáku, a to až v hospodě při čepování, s polotma-
vým pivem tedy nemá nic společného a rozhodně se nejedná
o košér metodu servírování. Náš národní poklad se dokonale hodí
k mastným, pikantním nebo smaženým jídlům. K svátečnímu ne-
dělnímu obědu je prostě jak dělané. Perličkou (na závěr nebo mož -
ná na úvod) je, že český ležák se zrodil v Plzni v roce 1842 pod ru-
kama bavorského sládka Josefa Grolla.

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Jednodenní festival Den
zdra ví se bude konat ve
středu 14. června od 13.00

do 18.00 před radnicí Městské
části Praha 13. Pro příchozí
budou připraveny soutěže či
ochutnávka jídel, ale také celá
řada důležitých informací, kte -

ré mohou zlepšit váš životní
styl. Na místě bude možné si
nechat změřit krevní tlak, cukr
v krvi či tělesný tuk, dozvíte se
také informace o tom, jak vám
funguje metabolismus nebo si
vyzkoušet brýle simulující stav
opilosti. 

Den zdraví
v Praze 13

Letní blešák
ve fabrice

Tradiční letní blešák se bu -
de konat 18. června v pro-
storu MeetFactory. Pří-

chozí mohou akci využít jako
ideální možnost k tomu, vy-
prázdnit své skříně od nepouží-
vaných věcí. Na místě bude více
než sedm desítek stánků se-

cond hand oblečení, módních
doplňků, šperků, vinylů či drob-
ného retro nábytku. Vstup pro
návštěvníky je zdarma. Blešák
v cen tru současného umění
MeatFactory začne v pravé po-
ledne a potrvá do 17.00 hodin.
Na místě bude i dýdžej.

INZERCE V5-0611
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Obchodujeme v Praze

INZERCE V5-0603

Podařilo se jim přimět radnici ukončit
tento kontroverzní projekt. V souča-
nosti radnice se zapojením veřejnosti

plánuje proměnu území.
Tři sta bytů v čtrnácti bytových domech

a celá zastavěná plocha Na Pláni. Tak vy-
padaly před pár lety návrhy developera.
Kvůli tomu dokonce vznikl zapsaný spolek
Přátelé Malvazinek, který sdružil staré
i nové usedlíky. „Díky soudům a tlakům na
radni ci se nám podařilo přimět radnici vý-
stavbu zastavit. V místě se ale už prová-
děly práce na základech stavby a pozemek
zůstal ve špatném stavu,“ popisuje člen
Výboru Spol ku Tomáš Kruba.

Zástupci spolku proto zahájili jednání
s tehdejším starostou a ten je vyzval, aby
sami přišli s návrhem, co s prostorem udě-
lat. To občané odmítli a s novým vedením
radnice  iniciovali architektonickou soutěž
s participací obyvatel, která před časem
skon čila. Soutěž byla nastavena jako work -
shop tak, aby do ní místní mohli zasahovat
opravdu co nejvíce. „Architektonická sou-
těž skončila před časem, zabrala nám asi

dva roky příprav, kdy popravdě řečeno ze
začátku byla městská část Praha 5 po-
měrně pasivní. Všichni jsme se proces par-
ticipace teprve učili, nejhorší ale bylo, že
radnice neměla žádné vize, nevěděla, co by
chtěla s majetkem ve své správě dělat. To
se nyní mění,“ míní To máš Kruba.

Odborná komise vybrala v dvoukolové
soutěži vítězný návrh od studia Break –
Point. A tady se příběh vrací zase o pár let
zpátky. Lidé, kteří řadu let neúnavně bojo-
vali proti zástavbě území, jsou totiž nemile
překvapeni tím, že i podle tohoto návrhu se
počítá se zástavbou, byť mírnou.

„Nejde zdaleka o tak masivní výstavbu
jako v případě minulém. Část plochy má
podle návr hu zůstat parkem, z toho jsou
lidé nadšeni, ale část by měla být zasta-
věna. Někteří lidé jsou proto rozčarovaní
z toho, že vyhrál zrovna ten ateliér, který
zde navrhuje výstavbu,“ poznamenává To -
máš Kruba s tím, že některé z ostatních
projektů, které nakonec v participační sou-
těži neuspěly, s výstavbou nepočítaly. Ně-
kteří lidé jsou tak z výsledků participač-

Boj o území Na Pláni
Již přes deset let obyvatelé Malvazinek bojují za to, aby

nebyl zastavěn park Na pláni. Plány radnice Městské části

Praha 5 z roku 2006 však byly jiné. V roce 2013 dospěla

situace do fáze realizace bytového projektu čtrnácti

pětipodlažních domů, proti čemuž místní ostře

protestovali.

ního procesu roztrpčeni. Nyní se dokonce
na Malvazinkách podepisuje petice za
ochra nu zeleně, kdy občané požadují změ -
nu územního plánu na plochy městské ze-
leně.

Spolek má nyní dva zástupce v pracovní
skupině městské části, která se zabývá za-
dáním studie. Vedení páté městské části je
ale poměrně skoupé na slovo.

„Dne 21. 6. 2017 proběhne závěrečné
zasedání ustanovené pracovní skupiny,
kde proběhne schválení finálního zadání
architektonicko-urbanistické studie. V této
věci bude vydá na oficiální tisková zpráva.
Vzhledem k tomuto faktu bych se nerad
dále vyjadřoval,“ řekl starosta MČ Praha 5
Pavel Richter (TOP 09). Sdílnější nebyl ani
radí Jan Trojánek (ANO). „Jelikož k 21. 6.
proběhne závěrečné shromáždění, celou
věc není vhod né do té doby jakkoliv komen-
tovat,“ vzká zal lidem.

„Odborná porota vybrala vítězný projekt
a nyní upřesňujeme zadání podrobnější
studie, kterou má vítěz zpracovat. V těžišti
území má vzniknout park s komunitním
pláckem, dětským a sportovním hřištěm,
ohništěm a altánem. Na ploše parku chce -
me dát podnět na změnu územního plánu
na zeleň. Již nyní probíhá rekonstrukce
školky, ke které přibude velké hřiště. Na
jednotlivých zbylých pozemcích by mohlo
vyrůst několik rodinných domů, převážně
řadových (max. 10). To je podle mne správ -
ná koncepce,“ popsala projekt podrobněji
zastupitelka a předsedkyně Výboru územ-
ního rozvoje Zuzana Hamanová (DJK).
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Zástavba Malvazinek
na území Na Pláni

Ing. Pavel Richter,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5

Proběhne schválení
finálního zadání

Dne 21.6.2017 proběhne závěrečné za-
sedání ustanovené pracovní skupiny, kde
proběhne schválení finálního zadání archi-
tektonicko-urbanistické studie. V této věci
bude vydána oficiální tisková zpráva.
Vzhle dem k tomuto faktu bych se nerad dále vyjadřoval.

Jan Trojánek,
ANO 2011,
radní MČ Praha 5

Není vhodné
věc komentovat

Jelikož k 21.6. proběhne závěrečné shro-
máždění, celou věc není vhodné do té doby
jakkoliv komentovat.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Školka, park a drobná zástavba
lokalitu oživí

K území je třeba přistupovat citlivě a ve
všech souvislostech. Lokalitě Na Pláni hro-
zila masivní zástavba developera Geosan
Sigma. Na rozdíl od našich politických
před chůdců přistupujeme k rozvoji území
zodpovědně. MČ Praha 5 vyhlásila veřejnou projektovou soutěž
„Na Pláni“ a do participativního procesu zapojila místní občany.
Vítězný návrh vyváženě rozděluje území na funkční celky. Na re-
konstrukci školského objektu a otevření mateřské školy s pěknou

zahradou již pracujeme. Další prioritou je park Na Pláni, který by
neměl plnit jen funkci zeleně, ale stal by se i místem vhodným pro
volnočasové aktivity a pořádání místních akcí. V řešeném území
je též navržena zástavba. Dle mého názoru je navržena adekvátně
ke svému okolí a s ohledem na špatnou dopravní obslužnost
území. Velmi důležitá bude kvalitní architektura. Náklady na sa-
motnou revitalizaci území i následnou údržbu by měly být pokryty
z výnosů navrhované výstavby. Nyní je důležité učinit kroky k tr-
valejší ochraně území. Na projektovou soutěž navážeme urbanis-
ticko-architektonickou studií, která bude sloužit jako podklad pro
změnu územního plánu části území na nezastavitelný park, ale
i pro regulaci zástavby.   

Martina Pokorná,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5

Stavět ano,
ale ne na úkor zeleně

Oproti původně navrhované necitlivé
masivní zástavbě celého území develope-
rem se zdá vítězný projekt v participativ-
ním plánování jako výhra. Je však na místě
si položit otázku: Povede projekt ke zlep-
šení v lokalitě Na Pláni?

Plánovanou zástavbou se ukrojí z veřejného parku, a tím se
uzavře jeho vstupní brána. Navíc se navrhované domy v nejvyšším
bodě parku stanou zbytečnou dominantou okolí a zastíní ze zá-
padu už tak tmavou ulici K Vodojemu. Naopak v parku Na Pláni je
třeba zachovat kvalitní a hodnotné bydlení, tudíž území revitali-
zovat s ohledem na potřeby občanů v lokalitě – vybudovat park
pro odpočinek nejen seniorů, hřiště pro děti, ale také rozšířit za-
hradu obnovované mateřské školky a zlepšit stávající dopravní si-
tuaci – úzká vozovka, poničené chodníky, chybějící parkoviště
a parkovací místa pro rodiče u mateřské školky.

Stavět ano, ale ne za cenu likvidace čím dál vzácnější pražské
zeleně. Beton zůstane betonem a nevede k udržení nebo zkvalit-
nění podmínek bydlení občanů Prahy 5.

Zuzana Hamanová,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
zastupitelka MČ Praha 5

Přiměřená zástavba
ochrání území

Na pláni je velice cenná stavební parcela
ve správě MČ, a je to stavební parcela již
půl století, to je nutno vnímat. Poté, co se
radnici podařilo vypovědět dřívější smlou -
vy s Geosanem a byl tak zažehnán megalo-
manský projekt 15 bytových domů, byla na řešení území vypsána
architektonická soutěž, kombinovaná s participací veřejnosti. Od-

Co bude s územím Na Pláni a jak dopadla
architektonická soutěž? Jak vidí
budoucnost místa politici? Přinášíme vám
názor zástupců vedení městské části
Praha 5, ale i těch zastupitelů, kteří dění
v Praze 5 ovlivňují z opozičních
zastupitelských lavic.
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borná porota vybrala vítězný projekt a nyní upřesňujeme zadání
podrobnější studie, kterou má vítěz zpracovat. V těžišti území má
vzniknout park s komunitním pláckem, dětským a sportovním
hřištěm, ohništěm a altánem. Na ploše parku chceme dát pod nět
na změnu územního plánu na zeleň. Již nyní probíhá rekon-
strukce školky, ke které přibude velké hřiště. Na jednotlivých zby-
lých pozemcích by mohlo vyrůst několik rodinných domů, pře-
vážně řadových (max. 10). To je podle mne správná koncepce,
neboť přiměřená zástavba odpovídající charakteru lokality ochrá -
ní území před necitlivými předimenzovanými projekty a také za-
jistí jistou ekonomickou udržitelnost celého záměru. 

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Jak dál
Na Pláni

Zelenou stráň pod hřbitovem Malvazin -
ka se podařilo uchránit od devastující vý-
stavby díky aktivitě občanů a následným
krokům radnice v tomto volebním období.
Budoucí využití území bylo řešeno partici-
pativním plánováním za účasti samosprávy, architektů a veřej-
nosti. Výsledkem bylo zadání studie, která měla vyvážit funkci
zele ně, občanské vybavenosti a bydlení tak, aby nový stav byl pří -
nosný pro obyvatele a projekt byl ekonomicky vyvážený. Vítězná
studie řeší veřejně přístupné zelené plochy v místech, která za klí-
čová označili sami obyvatelé lokality. Obnovuje funkci mateřské

školy s hřištěm, což je nezbytné z důvodu demografického vývoje.
Plánuje také omezenou bytovou výstavbu pro ekonomické vyrov-
nání projektu. Proti studii byla vyslovena řada námitek. Některé
budou zapracovány. Celkově se ale nelze vrátit k začátku. Chce -
me-li, aby se území stabilizovalo a nedošlo k podobné situaci jako
v roce 2006, je třeba přistoupit na kompromisní, ale také vyváže -
né řešení, představované studií a pokračovat svižně v projektu.

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

Anketa
■ Jaký je váš názor na participační proces na Malvazinkách?
■ Souhlasíte s vítězným návrhem?
■ Jaká je vaše představa o změně území?
■ Účastnili jste se participace?

Napište nám na mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.
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● Kde to v Praze máte rád?
Je špatná odpověď říct, že tam, kde točí

dobré pivo? Když opravdu potřebuju vy-
pnout, chodím si rád odpočinout do kobyli-
ské hospůdky Satanky, skryté mezi pane-
láky nebo do pankráckého parku Na půli
ces ty. Jo a s Karolínou jsme se původně
chtě li vzít v Transgasu, protože máme rádi
tenhle typ starých budov, ale ten nám do té
doby nejspíš stihnou zbořit.
● A co se vám líbí v Praze 5?

Na pětce u mě jasně vede Prokopské
údolí, nejradši sem vyrážíme na procházky,
když je pestře zbarvené na podzim. A když
koukám na filmy pro pamětníky, vždycky
přemítám, jak v době své slávy vypadaly
dnes neutěšené barrandovské terasy.
● Pocházíte z Rokycan, jak vzpomínáte
na své začátky v Praze?

Na tyhle začátky se nezapomíná. Shrnul
bych to kostce asi takhle: prastará garson -
ka v Košířích, kde člověk mojí postavy sot -
va rozpažil, chyběla tu kuchyňská linka
a ledničku jsem měl přímo u hlavy, takže
mě neustále budila kdykoli se v noci za-
pnula. Odtud jsem jezdil přes celou Prahu
do prá ce v obchodě s oblečením na Jižním
Městě. Ale neměnil bych!
● Moderujte nový pořad na portálu
Info.cz, který se jmenuje jednoduše po
vás – Štrunc! Podle čeho vybíráte hos -
ty?

Musejí mít co říct k aktuálním událostem
a být zajímaví. Kupříkladu sexuolog se
hodí v jakémkoli ročním období, kdežto po-
litolog zaujme spíš během vládní krize. Sa-

mostatná kategorie je samozřejmě Karel
Gott, ten pochopitelně přebije i sexuální
skandály v nejvyšší politice. A proto si ho
obrovsky vážím.
● Jak dlouho se na natáčení připravuje -
te? Vyžaduje každý host stejnou přípra -
vu?

Jedná se o několikahodinovou přípravu,
kterou většinou utne moje partnerka Karo-
lína slovy, že mám studenou večeři… Už

zhru ba pět hodin. Případně mi významně
nabídne, jestli bych si dnes v noci náhodou
nechtěl vyzkoušet nocovat pod libeňským
mostem. Ale teď vážně, často si musím sed-
nout a pořádně se zamyslet, na každého
hosta totiž platí něco jiného, je to trochu al-
chymie.
● Máte nějaké moderátorské vzory?

Otu Černého. V devadesátých letech mo-
deroval diskusní pořad v České televizi

Moderátora Pavla Štrunce znají diváci televizních zpráv,

uváděl večerní zprávy televize Prima. Před časem se ale

rozhodl dát před televizním vysíláním přednost

internetovému. Na portálu Info.cz moderuje pořad Štrunc!

„V televizi jsem si prošel vším od nošení kazet starším

kolegům, přes měsíce, kdy jsem jako parlamentní

zpravodaj takřka bydlel ve Sněmovně, po moderování

hlavních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví jako

o médiu budoucnosti a pro mě to zkrátka byla výzva,

kterou jsem vždycky chtěl zkusit,“ popisuje Pavel Štrunc.

Pavel Štrunc:
Chtěl jsem být diplomatem
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a politiků se vždycky ptal „Co na to občan“?
Jako dítě jsem se mu smál – ta otázka mi
připadala banální a obyčejná. Dnes vím jak
je důležitá – hlavní je věci nekomplikovat
a sdělit je tak, aby jim lidi rozuměli. Bohu-
žel to tady není tradice.
● Existuje v Česku někdo, kdo je vaším
novinářským vzorem?

Vážím si všech svých kolegů, kteří na
ran ní poradu dovedou přijít se zajímavým
tématem a do večera ho lidsky a srozumi-
telně zpracovat.
●Proč jste se rozhodl opustit komfortní
pozici ve zpravodajství TV Prima a vydal
se do internetové „nejistoty“?

V televizi jsem si prošel vším od nošení
kazet starším kolegům, přes měsíce, kdy
jsem jako parlamentní zpravodaj takřka
bydlel ve Sněmovně, po moderování hlav-
ních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví
jako o médiu budoucnosti a pro mě to
zkrát  ka byla výzva, kterou jsem vždycky
chtěl zkusit.
●Moderoval jste i hlavní zpravodajskou
relaci televize Prima. Jak moc se to liší
od diskusního pořadu?

Je to úplně jiné. Moderování sice na prv -
ní pohled vypadá jednoduše – jenom čtete
– ale zároveň je veškerá pozornost na vás
a musíte do dvaceti vteřin, kdy na vás míří
kamery, vložit veškeré soustředění. Naštěs -
tí jsem byl ve dvojici s neskutečnou profe-
sionálkou, Terezií Kašparovskou, kte rá mě
vždycky podržela. U diskusního pořadu je
zase důležité, soustředit se na reakci hosta.
Může reagovat jinak, než čekáte, a vy se ne-
smíte nechat vykolejit. Pak je také velmi

důležitý všeobecný přehled, abyste s hosty
z různých oborů byli schopni držet krok.
● Nechybí vám televize?

Nechybí. Máme dvě, jednu v obýváku
a jednu v ložnici. Jako pracovní disciplína
samozřejmě v něčem ano, ale s tím se v ži-
votě musí počítat.
● Na co se v televizi, nebo na internetu
díváte?

Tak já se přiznám, že mám chvíle, kdy se
rád podívám i na Chalupáře. A co jsem za -
čal běhat, pustil jsem si nedávno starší
český seriál Dlouhá míle s Petrem Čepkem
a Radkem Brzobohatým. Ze zahraničních
se rád podívám na Dům z karet, myslím, že
trefně odráží politickou realitu.
● Je někdo, koho do pořadu Štrunc!
opakovaně zvete a nechce přijít?

Takový není nikdo. Možná ale jen proto,
že jsem si zatím netroufl oslovit Belmonda
– to je můj dětský idol, na kterém jsem vy-
růstal.
● A napadá vás někdo, koho byste si po-
zval, ale víte, že to není možné?

Svého tátu. Možná nikoli nutně jako hos -
ta, ale diváka. Byl technické profese, inže-
nýr, takže by ho technické zázemí studia
zajímalo. Bohužel nedávno náhle odešel.
● Kolik lidí se na natáčení interneto-
vého diskusního pořadu podílí?

Možná to tak zvenku nevypadá, ale šest.
Jsem tady já jakožto moderátor, jeden ko-
lega dělá dramaturga a další pro rozhovory
shromažďuje podklady, maskérka nás musí
i jako muže přepudrovat a interview natáčí
dva kameramani. Redakce by nemohla fun-
govat ani bez šikovných grafiků a sekre-
tářky.
● Budete se brzy ženit. Vaše partnerka
Karolína Hošek je také novinářka a tele-
vizní tvář. Jaké je soužití dvou novinářů?

Televize by nám s trochou nad sázky
mohla jít za svědka, protože díky ní jsme se
poznali. Když jsem moderoval zprávy, Ka-



rolína měla za úkol o mně při-
pravit do společenské rubriky
rozhovor. Necítil jsem se na
nové pozici ještě jistý v kramfle-
cích a moc se mi do toho ne-
chtělo. Ona mi zase zpětně při-
znala, že si až do osudného
interview myslela, že mám že -
nu a tři děti – pletla si mě totiž

s jiným kolegou. Když jsme asi
po měsíci překonali šok ze vzá-
jemných sympatií, vyrazili
jsme spolu na hospodský kvíz
a bylo to. A nemyslete si, novi-
nářské soužití je jako každé
jiné, nepřeme se o to, kdo dnes
udělal lepší rozhovor, ale spíš
kdo neumyl nádobí. I když pří-

prava na rozhovor je, pokud jde
o to vynechat domácí práce,
vždycky dobrá výmluva.
● Byla novinařina vaším vy-
sněným povoláním? Čím jste
chtěl být?

Vůbec ne! A překvapivě jsem
nechtěl být ani popelář nebo
kosmonaut. Ani řidič formule
jedna, i když moje máma dává

s oblibou k dobru, že moje první
slovo bylo „auto“. Studoval
jsem politologii a plánoval si,
jak jednou budu úředník nebo
diplomat. A vidíte, skončil jsem
na druhé straně barikády. A dí -
ky tomu dnes vím i to, že právě
popelář může často poskytnout
zajímavější rozhovor než diplo-
mat.
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volný čas

Od minulého týdne zde za-
čala výstava Slavné vily
Prahy 5. Představen zde

bude vývoj vilové architektury
na území městské části Prahy 5
od usedlostí a panských dvorů
17. století až po moderní stavby
20. století. Výstava potrvá do
září a veřejnost si bude moci
prohlédnout panely, které tex-
tem i bohatým obrazovým ma-

teriálem přiblíží dobu, v níž
konkrétní objekty vznikaly.
Představeni ale budou i tvůrci
staveb a jejich příběhy.

Procházka začíná v Jinoni-
cích na panském dvoře s pivo-
varem, pokračuje ke smíchov-
ským usedlostem Portheimce,
Bertramce či Klamovce přes Zá-
meček baronky Ringhofferové
a zakončena je moderními stav-

Slavné vily

Prahy 5
Možnost prohlédnout si vilu
funkcionalistického architekta Adolfa Loose
mají nově všichni zájemci. Winternitzova
vila se otevřela veřejnosti, funguje zde
galerie. Otevřena je vždy od neděle do
středy mezi 12.00 a 18.00 hodinou.

bami  v okolí ulic U Mrázovky,
Na Cihlářce, U Malvazinky
a Nad Santoškou.

Mezi majiteli vil figuruje řada
známých osobností, jako byl
spisovatel Vladislav Vančura či
teoretik umění Karel Teige.

Na 17. června je naplánována
komentovaná prohlídka Win-
ternitzovy vily s průvodci. Ná -
vštěvníci dostanou oficiální
i sou kromé informace přímo
z rodiny původních majitelů.
Na výběr je ranní termín od
9.00 hodin s vyhlídkou na vý-
chod slunce nad historickým
středem města, nebo podvečer -
ní termín s vyhlídkou na západ
slunce od 19.00 hodin. Přijít lze
ale i v dalších termínech, a to
v 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00
hodin.

Vilu si nechal vystavět advo-
kát JUDr. Josef Winternitz. Nej-
dříve zakoupil stavební parcelu
nad Smíchovem s výhledem na
Nové Město a Národní divadlo,
poté si za architekta zvolil br-
něnského rodáka Adolfa Loose,
který měl za sebou stavbu vy-

hlášené Müllerovy vily ve Stře-
šovicích.

Třípatrový dům byl vystavěn
v letech 1931–1932, rodina
v něm ale žila jen do roku 1941.
Další osudy vily i samotných
majitelů byly smutné. Josef
Winternitz putoval do koncen-
tračního tábora, vilu zabrali na-
cisté, později v ní byla zřízena
školka, která zde zůstala až do
devadesátých let. Nakonec ji zí-
skali restituenti.

Novozélandské ragby a je -
ho reprezentanti – All
Blacks – jsou již po řadu

let jedna z nejvýznamnějších
světových sportovních značek.
All Blacks jsou dvojnásobní
mis tři světa a s náskokem do-
minují ragbyovému žebříčku
národů. Jejich zápasy All
Blacks jsou vždy nejen sportov-
ním zážitkem, ale i možností
vidět neopakovatelnou Haku.

Původně hromadný maorský
tanec bývá také označován jako
bojový, protože býval tančen
bojov níky před bitvou. Je do-
provázen pokřikem tanečníků
– v tomto případě hráčů – do-
provázeným gestikulací rukou,
podupáváním, křikem, gri ma -
sa mi, vyplazováním jazyka
a po dobně. Významem tance
bylo dodání odvahy a zastra-
šení nepřítele.

Výběr novozélandských hrá -
čů působících v Evropě si za-
hrál proti českému národnímu
týmu již dvakrát, vždy za ob-
rovského zájmu veřejnosti, kte -
rá se většinou o domácí ragby
příliš nezajímá. V zápasech
s vy nikající atmosférou nad-
šeně bojující Češi nakonec pod-
lehli hráčům v tradičních čer-
ných dresech s kapradinou
32:36 a 13:30. Z elektrizující

atmosféry byli nadšeni i Novo-
zélanďané, kteří populární Ha -
ku předvedli divákům nejen
před zápasy, ale ještě i několi-
krát po nich. 

I letos bude přátelskému ut -
kání předcházet řada sportov-
ních aktivit pro děti, jako napří-
klad Kiwi kemp s možností
tréninku pod vedením novozé-
landských hráčů z týmu New
Zealand Ambassador's XV.

Novozélandské ragby
a Haka opět k vidění v Praze
Příležitost vidět legendární Haku budou mít
fanoušci ragby na hřišti FCC RUGBY ARENA
Tatra Smíchov. 17. 6. se tu uskuteční utkání
mezi týmy ČR a New Zealand Ambassador's
XV, výběrem novozélandských hráčů
působících v Evropě.
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školství

Pomoci vám v tom může další, už čtvr -
tý ročník projektu Kraje pro bezpeč -
ný internet. Celkem devět e-learnin-

gových lekcí, na které navazuje soutěž ní
znalostní kvíz, je připraveno pro všechny
žáky i studenty. Naučit se čelit nástrahám
internetu mohou zábavnou a nenucenou
formou, leccos určitě už vědí, ně co nového
se ale určitě každý naučí. Navíc po správ-
ném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti
bezpečného chování na internetu jsou sou-
těžící zařazeni do losování o hodnotné
ceny. Po absolvování soutěž ního kvízu si
mohou děti také zasoutěžit v Kvízu PLUS,
který je určen pro opravdo vé znalce prob-
lematiky elektronické bez peč nosti a opět
zde mohou získat hodnotné ceny.

„Bezpečnost na internetu se dětí a dospí-
vajících týká zcela zásadním způsobem.
Řada z nich totiž využívá informační tech-
nologie mnohem intenzivněji a častěji, než
jejich rodiče či někteří dospělí. S ohledem
na nízký věk, ale postrádají větší povědomí
a přehled o možných sociálních rizicích. Ne
vždy jsou o nich dostatečně či dopředu

zpraveni tak, aby internet mo hli využívat
podle svých představ a nedopouštěli se na
něm takříkajíc průšvihů, které už by ne-
mohli vrátit zpět,“ okomentoval projekt Li -
bor Hadrava, pražský radní pro oblast bez-
pečnosti a prevence kriminality.

Své znalosti si mohou v rám ci projektu
ověřit už velmi malé děti. Lekce „Surfuj bez
nehod“ je určena pro „surfaře“ od šesti do
osmi let. Děti se dozvědí zajímavosti třeba
o ochraně osobních údajů, kyberšikaně
nebo hrách a aplikacích v mobilu. Pro star -
ší je potom určena celá sada témat, napří-
klad o sociálních sítích, kybergroomingu,
sex tingu či kriminálním obsa hu. Projektu,
který si klade za cíl zvýšit informovanost
o rizicích internetu, se ale mohou zúčastnit
třeba i učitelé, sociální pracovníci, policisté
nebo samotní rodiče.

Mohlo by se zdát, že internetové pro-
středí je pro dnešní generaci dětí zcela
známé, podle výsledků loňského soutěž -
ního kvízu, do něhož se zapojilo té měř tři-
cet tisíc žáků a studen tů, se ale ukazuje, že
mezery děti mají. Z výsledků testování vy-

Naučte děti
bezpečně s internetem

Sedí vaše dítě každou volnou chvíli u počítače, tabletu

nebo telefonu a vás často napadne, co vlastně dělá?

Kontrolujete pravidelně, co potomek hledá na internetu

a jak se vůbec na síti chová? Nepodceňujte pohyb dětí ve

virtuálním prostředí, naučte je s internetem pracovat

bezpečně.

Co se děti dozvědí
Teror s názvem kyberšikana

■ Co je to kyberšikana
■ Formy kyberšikany
■ Prevence aneb jak se chránit

Online obsah na kriminál
■ Erotická videa a fotky na internetu
■ Když je selfie trestným činem
■ Místo hejtování najdi kamaráda –
video
■ Násilí na internetu
■ Online obsah s hvězdičkou aneb
když internet škodí

Internet jako droga
■ Co to je netholismus
■ Závislost na mobilu
■ Prevence aneb jak se chránit
■ Kde hledat pomoc
■ Lovci aneb kybergrooming
■ Kybergrooming: Lákání přes inter-
net s cílem ublížit
■ Kybergroomer útočí
■ Jak poznat kybergroomera
■ Jak se chránit
■ Kde hledat pomoc

Pozn. Jde o příklady

plynulo, že největší obtíže při bezpečném
chování na internetu dělají žákům a stu-
dentům otázky související se sdílením
osobních údajů a fotografií.

„Děti by měly zpozornět pokaždé, když
je někdo v on-line prostředí žádá, aby
uvedly svo je jméno, adresu či datum naro-
zení. Pro více než třicet procent uživatelů
internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné ro-
zeznat, jaká míra zveřejnění citlivých úda -
jů je ještě bezpečná,“ apeluje Lucie Časa-
rová, vedoucí pro jektu Kraje pro bezpečný
internet.
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školství

Pokud máte dítě školkou
„povinné“, ověřte si, zda
by v týdnech, kdy nemáte

dovolenou a potomek nemůže
strávit pár dní třeba s babičkou,
nemohl být v mateřské školce.
Ty státní sice mají přes léto pře-
rušený provoz, zpravidla se ale
střídají a vždy alespoň jedna
v pro vozu je. Nepříjemné však
může být pro vašeho potomka

zjištění, že nebude trávit čas ve
„své“ školce, ale v některé jiné
a navíc možná nepotká žád-
ného z kamarádů, protože do
škol ky se vždy scházejí děti
z ce  lé městské části.

Variantou je pobyt v soukro -
mé mateřince. Musíte počítat
s tím, že si připlatíte, ale výho-
dou je, že soukromé školy chys-
tají na léto pro děti celou řadu

INZERCE V5-0613

Program pro dítě na léto?

Ve školce či na táboře
Už jen několik týdnů zbývá do konce
školního roku a začátku letních prázdnin.
Zatímco děti se těší na příjemné
nicnedělání, rodiče řeší, jak dva měsíce
volna jejich dítě stráví. Na výběr je hned
několik možností.

aktivit a některé jsou o letních
prázdninách v provozu ve for -
mě příměstského tábora. 

Příměstský tábor je ideální
pro menší děti, které ještě ne-
jsou připravené na to opustit
rodiče na celý týden či dva. Tak -
to je ráno dovezete na místo,
celý den prožívají táborové dob-
rodružství a v podvečer se zase
vrátí k vám domů. Vybírat navíc
můžete tematický příměstský
tábor podle toho, co vaše dítě
nejvíc zajímá a baví. Pořádají se
tábory výtvarné, hudební, spor-
tovní, ale třeba i vědecké nebo
přírodovědné.

Staršího potomka se nemu-
síte bát vyslat na opravdový
tábor. Ideální ale je, když jede
s kamarádem, pokud se vydává

za letním dobrodružstvím po-
prvé, vyberte raději jen týdenní
pobyt, na dva týdny a více může
jet až za rok, pokud vše napo-
prvé zvládne bez komplikací. 

Tábor vybírejte také podle
toho, co dítě baví. Sportovec se
na výtvarném pobytu moc ne-
pobaví a dítěti tak nakonec
s dobrým úmyslem připravíte
ne dva týdny zábavy, ale spíš
nudy nebo otravy.  

Pokud dítě svěřujete táboro-
vým vedoucím, vybírejte pečli -
vě. Je třeba si zjistit maximum
informací o pořadatelích. Už
způsob, jakým organizátor tá-
bora komunikuje, o něm leccos
napoví. Snažte se také o táboru
sehnat reference, třeba na in-
ternetu.
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doprava

Tito obyvatelé pětky si totiž musejí za-
jistit parkovací oprávnění. Změna
začne platit 26. srpna, a to v lokali-

tách Hřebenka, Malvazinky, Motol a Starý
Barrandov. Předprodej parkovacích opráv -
nění probíhá ve výdejně parkovacích opráv-
nění Praha 5 v Preslově ulici od 1. června.
Provozní doba výdejny je v pondělí od 8.00
do 18.00 hodin, v úterý od 8.00 do 16.00
ho din, ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, ve
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek
vždy od 8.00 do 14.00 hodin. 

Kde se nově platí
■ Hřebenka: ul. Mošnova – úsek Pod Vý-
šinkou – Zapova; ul. Nad Mlynářkou – úsek
NN2574 – Nad Výšinkou; ul. Nad Mlynář-
kou – úsek Nad Výšinkou – Na Hřeben-
kách; ul. Pod Výšinkou – úsek Nad Výšin-
kou – Mošnova; ul. Nad Výšinkou – úsek
Pod Výšinkou – Na Hřebenkách; ul. Švéd-
ská – úsek Na Hřebenkách – Zapova; ul.
U Nesypky – úsek Švédská – Na Hřeben-
kách; ul. Tichá (slepá ul.) – úsek U Nesyp -
ky; ul. NN2634 (slepá ul.) – úsek směr Na
Hřebenkách;  ul. Mošnova – úsek Podbělo-
horská – NN2574
■ Malvazinky: ul. NN236 – úsek U Niko-
lajky – slepá; ul. Na Václavce–sever – úsek
Peroutkova – Nad Santoškou; ul. Na Vác-
lavce–sever – úsek Nad Santoškou – konec
oblasti;  ul. Nad Santoškou – úsek U Malva-
zinky – Na Václavce; ul. U Malvazinky –
úsek Nad Santoškou – slepá; ul. Nad San-
toškou – úsek U Malvazinky – Xaveriova;
ul. Na Pláni – úsek Xaveriova – Pravoúhlá;
ul. Xaveriova – úsek U Smíchovského hřbi-
tova – Pravoúhlá; ul. Nad Václavkou – úsek
Pravoúhlá – Xaveriova; ul. Malá Xaveriova
– úsek Pravoúhlá – Xaveriova; ul. Xaveri-
ova – úsek Malá Xaveriova – Malá Xaveri-
ova; ul. Xaveriova – úsek U Sanopzu – Nad
Václavkou; ul. Xaveriova – úsek U Sanopzu
– Nad Santoškou; ul. U Sanopzu – úsek
U Malvazinky – Xaveriova; ul. U Malva-

zinky – úsek Nad Santoškou – U Sanopzu;
ul. U Klavírky – úsek U Malvazinky – Na
Václavce; ul. U Malvazinky – úsek U Kla-
vírky – Nad Václavkou; ul. Nad Václavkou
– úsek U Malvazinky – Pravoúhlá; ul.
U Malvazinky – úsek U Smíchovského
hřbi tova – Nad Václavkou; ul. U Smíchov-
ského hřbitova – úsek Peroutkova – U Mal-
vazinky; ul. U Smíchovského hřbitova –
úsek Xaveriova – Na Pláni; ul. Na Pláni –
úsek K Vodojemu – U Smíchovského hřbi-
tova;  ul. Štorkánova – úsek K Vodojemu –
Klímova; ul. Štorkánova – úsek Klímova –
K vodojemu; ul. K vodojemu – úsek Štor-
kárnova – Štorkárnova; ul. K vodojemu –
úsek Štorkárnova – Na Loužku; ul. Na
Louž ku – úsek Nad Laurovou – slepá; ul.
K vodojemu – úsek Na Loužku – Nad Lau-
rovou; ul. Nad Laurovou – úsek Na Loužku
– K vodojemu
■ Motol: ul. Pod Homolkou – úsek Kudr-
nova – Zahradníčkova, ul. Brdlíkova – úsek
Zahradníčkova – Ježovská; ul. Brdlíkova –
úsek Ježovská – NN159; ul. Ježovská
a Hennerovská – úsek Brdlíkova –
NN1690; ul. NN159, NN1690 – úsek Brdlí-
kova – Hennerova; ul. Brdlíkova – úsek
NN159 – Č.P. 194/15; ul. NN3491 – úsek
Brdlíkova – Brdlíkova; ul. Brdlíkova – úsek
Wolfova – Č.P. 194/15; ul. Wolfova – úsek
Brdlíkova – Hamsíkova; ul. Hamsíkova –
úsek Wolfova – Bedrnova; ul. Hamsíkova –
úsek Hennerova – Bedrnova; ul. Henne-
rova – úsek Hamsíkova – NN1690; ul. Hen-
nerova – úsek Hamsíkova – Bedrnova; ul.
Bedrnova – úsek Hennerova – Hamsíkova;
ul. Hennerova – úsek Bedrnova – Wolfova;
ul. Hennerova – úsek Wolfova – Hamsí-
kova; ul. Hennerova – úsek Hamsíkova –
Weberova; ul. U Homolky (slepá ul.) – úsek
Hennerova –slepá; ul. Hamsíkova – úsek
Hennerova – Wolfova; ul. Wolfova – úsek
Hamsíkova – Hennerova;  ul. Brdlíkova –
úsek Wolfova – Weberova; ul. Roentgenova
– úsek Weberova – Šafránecká; ul. Roent-

Placené parkování
se rozšíří na další místa
Bezmála rok se v páté městské části platí za parkování.

Koncem letních prázdnin se zóny placeného stání rozšíří

na další místa. Změna se týká nejen řidičů, kteří nežijí

v Praze 5 a budou proto muset za každé parkování

zaplatit, ale i těch, kteří zde trvalé bydliště mají.

genova (slepá ul.) – úsek Šafránecká – sle -
pá; ul. Lékařská – úsek Weberova – Jeřabi-
nová; ul. Jeřabinová (slepá ul.) – úsek Lé -
kař ská – slepá; ul. Jeřabinová (se ver –
parkoviště) – úsek Jeřabinová – parko-
viště; ul. Jeřabinová – úsek Lékařská – Pod
Kotlářkou; ul. Kotlářka (slepá ul.) – úsek
Weberova – slepá; ul. Slavická – úsek Pod
Kotlářkou – Slavická (T); ul. V Úvalu –
úsek Zahradníčkova – Kudrnova; ul. Webe-
rova (sever) – úsek Hennerova – Brdlíko -
va; ul. Weberova (sever) – úsek Kudrnova
– Hennerova; ul. Kudrnova – úsek Webe-
rova  – U hrušky; ul. U hrušky – úsek Ku-
drnova – Kudrnova; ul. Kudrnova – úsek
U hrušky – U hrušky; ul. Pod Homolkou –
úsek Na Homolce – Kudrnova; ul. Kudr-
nova (sever – jednosměrka) – úsek Kudr-
nova – Kudrnova (jih – jednosměrka); ul.
Pod Homolkou – úsek Na Homolce – V pře-
lomu; ul. Pod Homolkou – úsek V přelomu
– NN160; ul. Pod Homolkou – úsek NN160
– Vstupní; ul. Vstupní – úsek Pod Homol-
kou – Zahradníčkova; ul. Pod Homolkou –
úsek Vstupní – Podhorská; ul. Pod Homol-
kou (slepá ul.) – úsek Podhorská – slepá;
ul. Podhorská – úsek Pod Homolkou – Na
Homolce; ul. Podhorská – úsek Na Homol -
ce – Kudrnova; ul. Na Homolce – úsek Pod-
horská – Na Homolce (ostrůvek); ul. Na
Homolce (ostrůvek) – úsek Na Homolce –
NN160; ul. Na Homolce – úsek NN160 –
U hrušky; ul. Na Homolce – úsek U hrušky
– Pod Homolkou; ul. Zahradníčkova (se -
ver) – úsek Kudrnova – V přelomu; ul. Za-
hradníčkova (jih) – úsek Kudrnova – V pře-
lomu; ul. Zahradníčkova (sever) – úsek
Vstupní – V Úvalu
■ Starý Barrandov: ul. Kříženeckého ná-
městí – úsek Slavínského – Lumiérů; ul.
Filmařská – úsek Kříženeckého náměstí –
Filmařská 461/22; ul. Lumiérů – úsek Kří-
ženeckého náměstí – Lumiérů 427/18; ul.
Filmařská – úsek Filmařská 461/22 – Bar-
randovská; ul. Lumiérů – úsek Lumiérů
427/18 – Na Habrové; ul. Na Habrové –
úsek Lumiérů – slepá; ul. Lumiérů – úsek
Barrandovská – Na Habrové, ul. Lumiérů
– úsek Barrandovská – slepá; ul. Barran-
dovská – úsek Filmařská – Lumiérů; ul.
Barrandovská – úsek Barrandovská
475/19 – Filmařská
■ Ostatní: Parkoviště u krematoria Motol,
Ul. Ostrovského (sever) – úsek Nádražní –
Stroupežnického – změna na smíšenou
zónu, ul. Elišky Peškové – úsek Vodní – Ma -
látova, ul. Elišky Peškové – úsek – Malá-
tova – Pavla Švandy ze Semčic
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volný čas

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov

Hlubočepy Branik

Krč

Háje

Libuš

Chodov

Modřany

Stodůlky

Malešice

Vysočany

Holešovice

Prosek

Letňany
Kobylisy

Černý 
  Most

ŘÍČANY

Jílové
u Prahy

Vrané
n. Vlt.

Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice

   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
n. Lesy

Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha 650 000
Západ 58 400
Jih 57 600
Sever 62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200

931 900
výtisků

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz

INZERCE V5-0631

Dopřát si tady můžete
skutečně poctivé a skvě -
lé jídlo ze všech zrovna

dostupných sezónních a čes -
kých surovin s heslem „S námi
se gurmet nenudí!“. Měsíc čer-

ven je věnován specialitám sva-
tojánským.

Jahody, chřest, třešně a bez
nebo nealko mojito. Už máte
chuť? Zkuste si představit, jak
voní svatojánské kvítí v plac-

kách, bulkách, selském nebo
FITNESS chlebu, ale i poma-
zánkách a buchtách z plechu.
Přece po meduňce, mátě, pažit -
ce, bazalce, petrželce, kerblíku
i libečku! Přijďte do smíchov-
ského stánku Speciality z če-
ského kalendáře na jahodovou
palačinku a zapijte ji levandulo-
vou limonádu z pole Chodouň.

Nebo ochutnejte bezovou li -
mo nádu s medem, potěšte se
borůvkovými, ja hodo vými nebo
broskvovými FITNESS snída-
němi se všemi prospěšnými se-
mínky, které po třebujete pro
každý turbulentní den.

Každý produkt tady má svůj
příběh. A tak se od konce červ -
na těšte na nejlepší růžové víno
roku 2017 od moravského vina -

ře Balgy z Tvrdonic, kytici čer-
stvých levandulí z pole, kterou
si můžete spolu s nějakou dob-
rotou odnést domů a provonět
si obývák nebo kuchyni. A těšte
se i na košíčky jahod od Jaro-
slava Šebka z Roudnice nad La -
bem a také na za studena liso-
vané slunečnicové oleje Pe py
Stehlíka z Chodouně.

„Ochutnejte vše, co v létě pří-
roda, zahrady i sady a lesy na-
bízí pro naši kuchyni. Sedláci
Asociace soukromého zeměděl-
ství to ctí a my s nimi. Naše spo-
lupráce na farmářských slav-
nostech vyvrcholila společným
konceptem stánku s sebou,“ vy-
světlila za provozovatele Spe -
cialit z českého kalendáře He-
lena Neumannová.

Ochutnejte svatojánské dobroty

z českého kalendáře

Napadlo vás někdy, že se dá vařit podle
českého kalendáře? Že v podstatě každý
měsíc nabízí doma vypěstovanou surovinu,
která se hodí na nějakou tu dobrotu?
Ochutnejte speciality z českého kalendáře.
Stejnojmenný stánek najdete v přízemí
Obchodního centra Nový Smíchov.
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veřejný prostor

INZERCE V5-0626

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.

V současné době za sebou
klientky, které se přihlá-
sily do prvního cyklu,

mají testy bilanční diagnostiky.
Je to metoda, která využívá psy-
chologické poradenství i stan -
dardní psychodiagnostické po-
stupy a je zaměřena především
na komplexní zhodnocení
schop ností a osobních předpo-
kladů klientky vzhledem k je-
jímu budoucímu pracovnímu
uplatnění.

Cyklus praktických work -
shopů odstartoval interaktivně
pojatým tématem „V čem jsem
jedinečná?“, ve kterém klient ky
s pomocí různých technik sku-
pinového koučování, postupně
měnily pohled na svou situaci,
našly své silné stránky, svou ori-
ginalitu a jedinečnost, a nako-
nec překvapeně zjistily, kolik
toho mohou potenciálním za-
městnavatelům vlastně nabíd-
nout. Témata dalších worksho -
pů na sebe logicky navazují
a nabízejí tak klientkám po-
stupný a kompletní návod, jak

na sobě zapracovat, aby se na
konci kur zu cítily sebejisté a při-
pravené na pracovní pohovor na
pozici, která jim bude vyhovo-
vat po všech stránkách.

Dále přihlášené čeká téma,
které jim usnadní orientaci na
pracovním trhu a pomůže při-
pravit životopis i motivační do -
pis. Následovat bude Timema-
nagement, Manipulace – jak ji
poznat a jak se jí bránit
a (Ne)rovné příležitosti mužů
a žen, včetně informací týkají-
cích se práv a po vinností ply-
noucích z pracovní smlou vy.
Navazovat bu dou work shopy
Sebeprezentace a As sesment
centrum, ve kterých si klientky
„na nečisto“ vyzkouší to, co se
během seminářů naučily a také
se setkají s realitou Assesment
centra, které je v současnosti
velmi využívanou součástí vý-
běrových řízení.

V průběhu celého cyklu pro-
jektu mají klientky možnost
využí vat individuálních konzul-
tací s kariérovými poradky-

Nechte si pomoci
s návratem do práce
Nový projekt „Po dětech do práce“, který pomáhá ženám s dětmi
do patnácti let s návratem na pracovní trh, odstartovala před
několika týdny Obecně prospěšná společnost GLE. Zájem
maminek byl tak veliký, že v rámci prvního cyklu projektu nebylo
možné uspokojit všechny zájemkyně.  Proto je možné se už nyní
přihlašovat do podzimního cyklu.

němi, na kterých společně ma-
pují svou situaci a hledají cestu
k nalezení takového zaměst-
nání, které je bude nejen bavit
a uspokojovat, ale ve kterém
budou moci uplatnit i své přiro-
zené silné stránky. Klientkami
velmi oceňovanou nabídkou, je
také možnost individuální kon-
zultace a pohovoru „na zkouš -
ku“ s personalistkou.

Výstupem z projektu je zpro-
středkování kontaktu se za-
městnavatelem, případně sjed-
nání pohovoru. Aktuálně je
vytvářena síť zaměstnavatelů,
kteří nabízejí zaměstnání i na
částečné či flexibilní úvazky.
Dobrou zprávou je, že takto na-
stavených firem je v součas-
nosti čím dál více. Druhý cyklus
projektu bude začínat v říjnu.
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RYCHLÝ 

INZERCE V5-0634

Tak jak jsem si prohlédl návrh na
stránkách Sekyra Group, zdá se mi
celý projekt příliš „nahuštěný“, ob-

jekty příliš u sebe a příliš vysoké. Chápu
snahu využít pozemek co nejvíce a zvlášť
v této lokalitě, která je na metru a blízko
centra. Ale vadit to bude hlavně lidem, kte -
ří tam budou bydlet. Když je nedostatek
bytů, jako např. v současné době, lidé bu -
dou brát to, co je, ale časem kvůli „nahuš-
těnosti“ budou tuto lokalitu opouštět, a ta
lokalita i ty nemovitosti budou ztrácet na
hodnotě. To je zkušenost z mnoha již reali-
zovaných pražských developerských pro-
jektů.

Zdeněk Bláha

Obecně mi vadí, že Češi jsou automa-
ticky negativní ke všemu novému.
Určitě je celá řada developerských

projektů, které připravoval šílenec, jenž
ne myslel ani na starousedlíky, ale ani na

nové obyvatele, kterým by chyběla v okolí
nových domů základní výbava. A určitě se
dá říct, že každý developerský plán má

Co říkáte na projekt

Smíchov City? 

Jaký názor mají obyvatelé Prahy 5 na rozsáhlý bytový
a kancelářský projekt Smíchov City, který má vyrůst na
místě bývalého nákladového nádraží? Chtějí lidé zbrusu
novou smíchovskou čtvrť? Projekt developera Sekyra Group
za několik miliard korun by se měl začít stavět v roce 2018.
Přinášíme výběr reakcí čtenářů magazínu Vaše 5.

mouchy, jako by architekti byli občas od-
trženi od reality. Ale podle mého názoru se
takové chybky dají vždy vychytat a pokud
budu konkrétní, tak zrovna Smíchov si
změnu k lepšímu zaslouží. I ve světě je
přece běž né, že se staré čtvrti prolínají
s novými a často velmi zdařile. Dala bych
projektu Smíchov City šanci!

Zdena B.

Osobně se obávám toho, že Smíchov
ztratí tvář. Nejsem proti novým
stav bám, nevadí mně, že Praha mě -

ní svoji tvář, ale tento projekt mi připadá
příliš megalomanský. Když člověk vidí
představené vizualizace, má dojem, že ne -
ní ani v Česku, natož na Smíchově. Působí
to na mě tak, že se z toho stane město ve
městě. Ale co školy, obchody, lékaři, služby.
Počítá se i s tím? 

Martin Hruška
Vizualizace: Sekyra Group
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16. 6.–17. 6.
■ Česká x Urbanova (č. 8)
■ U Hrušky (parkoviště)

23. 6.–24. 6.
■ U Nikolajky x Na Březince
■ Musílkova x Schodová

30. 6–1. 7.
■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ Na Homolce (proti č. 16)

7. 7.–8. 7.
■ Brdlíkova (parkoviště u zdi
hřbitova)
■ Nad Turbovou x Na Stárce

14. 7.–15. 7.
■ Na Hutmance x U Waltrovky
■ Donátova (u hřiště)

21. 7.–22. 7.
■ Mrázovka x Nad Bertramkou
■ V Cibulkách x Na Výši

28. 7.–29. 7.
■ Butovická (proti č. 74–76)
■ Česká (proti č. 7)

4. 8.–5. 8.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipo -
vá alej a V Zálesí)

11. 8.–12. 8.
■ U Nikolajky x Na Březince
■Pod Hybšmankou (proti č. 12)

18. 8.–19. 8.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Fráni Šrámka (mezi č. 21–28)

Kontejnery
společnosti Regios a. s.

Kontejnery společnosti
Re gios a. s. hrazené
z roz počtu MČ Praha 5

budou přistavovány vždy v pá -
tek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 ho din a ná-
sledně dle potřeby měněny.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,

vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počí-
tačů, lednic a sporáků.

14. 6. 16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

15. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská

16. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská

19. 6. 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)

20. 6. 16.00–20.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

21. 6. 16.00–20.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
■ Pod Vidoulí x Butovická

22. 6. 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská

Zdroj: MČ Praha 5

Kontejnery
společnosti Pražské služby

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 odpa dy bylo možné
předat k dal šímu využití. Ob slu -
ha kontej neru bude vybave na
fotoaparáty a veškerá jedná ní
mi mo nastavená pravidla bu -
dou zdokumentována a v pří-
padě nut nosti předána Městské
policii. 

Do kontejneru je možné od-
ložit nábytek, koberce a li nolea,
zrcadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního od padu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počí-
tačů, lednic, mrazáků a sporá -
ků. Objemné do mácí odpady je
možné pře dávat ve sběrných
dvorech hlav ního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
města bezplatné. 

■ 15. 6. Pavrovského (křižovatka s ul. Janského)
■ 16. 6. Bronzová (chodník u trafostanice)
■ 19. 6. Janského (parkoviště proti č. 2370)
■ 19. 6. Suchý vršek (křižovatka s ul. V Hůrkách)
■ 20. 6. Zázvorkova (parkoviště proti č. 2003/14)
■ 21. 6. Podpěrova (u MŠ – u č. 1879)
■ 22. 6. Janského (rozšířený chodník u č. 2437)
■ 23. 6. Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)
■ 26. 6. Borovanského (křižovatka s ul. Kurzova)
■ 26. 6. Fantova (parkoviště u č. 1742/23)
■ 27. 6. Bellušova (parkoviště proti č. 1804/7)
■ 28. 6. Bašteckého (křižovatka s ul. Janského)
■ 29. 6. Vlachova (u Šostakovičova nám.)
■ 30. 6. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 13

Kontejnery budou přista-
veny pouze po dobu čtyř
hodin, a to od 16.00 do

20.00 hodin. Do kontejnerů lze
odložit starý nábytek, koberce
a linolea, lyže, snowboardy, ko -
la, zrcadla, umývadla, WC mí -

sy. Kontejnery nejsou určeny
pro nebezpečný odpad, živnos-
tenský odpad, bioodpad, sta-
vební odpad, pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory, PC
monitory, počítače, lednice,
mra záky, sporáky.

■ul. Archeologická x Bronzová,
v blízkosti M Lužiny, vedle stano-
viště č. 15 sběrných nádob na tří-
děný odpad
■ ul. Trávníčkova,
u tržiště M Luka, proti domu
č. 1765/7, vedle stanoviště třídě-
ného odpadu č. 37, lokalita Luži -
ny
■ ul. Vlachova,
naproti domu č. 1514/2 (Šostako-
vičovo náměstí) ve Stodůlkách, ve -
dle stanoviště č. 30 sběrných ná -
dob na tříděný odpad
■ ul.  Seydlerova x V Hůrkách,
proti domu č. 2146/13, lokalita Nové Butovice, vedle stanoviště tří-
děného odpadu č. 95
■ ul. Pavrovského
(stanice BUS Červeňanského), v lokalitě Velká Ohrada, vedle sta-
noviště tříděného odpadu č. 127

Kontejnery
na drobný elektroodpad
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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-
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 (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

Sběrný dvůr
Klikatá

Velkoobjemové kontejnery
pro sběr bioodpadu

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (lis -
tí, tráva, větve, zemina,

příp. kuchyňský bioodpad rost-
linného původu; NE živočišné
zbytky). Po celou dobu přista-
vení bude u kontejneru od-
borná obsluha, která zamezí
odložení nesprávného druhu
odpadu. Pokud dojde k napl-
nění kontejneru před uplynu-
tím doby přistavení, tak bude
přistaven kontejner nový.

18. 6. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej

18. 6. 9.00–12.00
■ Baldové x Vejražkova

25. 6. 9.00–12.00
■ U Dětského hřiště x Karl-
štejnská

2. 7. 9.00–12.00
■ V Klukovicích x Bublavská

2. 7. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

9. 7. 9.00–12.00
■ Na Hřebenkách (č. 13)

16. 7. 9.00–12.00
■ Butovická x Mezi Lány

23. 7.  9.00–12.00
■ V Břízkách (č. 11)

30. 7.  9.00–12.00
■ U Palaty x Na Hřebenkách

6. 8.  9.00–12.00
■ U Nesypky x U Plátenice

13. 8.  9.00–12.00
■ Lumiérů x Skalní

20. 8. 9.00–12.00
■ Urbanova (parkoviště)

20. 8. 9.00–12.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova

27. 8. 9.00–12.00
■ Baldové x Vejražkova

27. 8. 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (lis -
tí, tráva, větve, zemina,

Hrazeno z rozpočtu
MHMP

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5

příp. kuchyňský bioodpad rost-
linného původu, ne na živočiš -
né zbytky).

Po celou dobu přistavení
bude u kontejneru odbor ná ob-
sluha, která zamezí odložení
nesprávného druhu odpadu.
Pokud dojde k naplně ní kontej-

neru před uplynutím doby při-
stavení, tak bude přistaven
kontejner nový.

17. 6. 13.00–16.00
■ Lumiérů x Skalní

24. 6. 9.00–12.00
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka
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sunprof.cz
rolety ● žaluzie ● markýzy ● sítě

Vzorková prodejna otevřena po–pá od 10.00 do18.00
Smíchovská 1 Praha 5 – Řeporyje

mobil. 603 295 070, www.sunprof.cz, info@sunprof.cz

Vnitřní rolety jsou klasic-
kou a oblíbenou volbou
již řadu let. Použít se dají

kdekoliv od kuchyně až po
stření okna. Kromě efektivního
zastínění až po úpl né zatem-
nění místnosti mo hou také de-
korovat interiér a stát se tak
vhodným doplňkem domácnos -
ti. Samozřejmostí je výroba na
míru až do rozměru 400x400
centimetrů a z hlediska bezpeč-
nosti potěší i nehořlavost rolet.

Hitem posledních let jsou ro-
lety den a noc. Jedná se o hyb -
rid mezi klasickými roletami
a žaluziemi. Zvládnou jak zastí-
nit, tak pustit do interiéru do-

statek světla. Zvolit můžete
me zi manuálním či elektrickým
ovládáním. Vyrábí se až do roz-
měru 265x270 centimetrů. Vy-
bírat můžete barvu klidně po -
dle toho, jak máte místnost
za řízenou, volit můžete mezi
500 nabízenými látkami.

Novinkou v zastínění domác-
ností je plisé. Připomíná rolety,
ale je z horizontálně posklá-
dané látky, která se tedy nero-
luje, ale postupně skládá. Zastí-
nit jím můžete v podstatě okna
jakýchkoliv tvarů nebo třeba
jen část okna a sami si regulo-
vat, kam zrovna plisé posu-
nout.

Pokud nejste fanouškem kla-
sických závěsů, a přes to byste
rádi celoplošný dekor okna, jas-
nou volnou jsou pro vás pane-
lové neboli japonské stěny.
Skládají se z látkových pruhů,
které jde jednoduše posouvat.
Můžete zvolit jinou bar vu či šíř -
ku u každého panelu. Používají
se nejen pro zastínění oken, ale
i rozdělení prostoru, například
šatny od ložnice. Mon táž se
pro vádí na strop, ne bo na stě -
nu. Manipula ce je snad ná, po-
souvají se ručně.

Samostatnou kategorií ve stí-
nící technice jsou baldachýny.
Jsou mistrem univerzálnosti

využití v prostoru. Například
v zimních zahradách, pergo-
lách, světlíkách a také na pro-
sklených stropech. Zastíní nej-
různější atypické tvary a výběr
barev a látek je stejně široký ja -
ko u ostatních nabízených pro-
duktů. Maximální délka sys té -
mu může být až do 14 me trů,
šíř ka do 7 metrů.

Pro firemní prostory jsou
potom ideálním řešením verti-
kální žaluzie. Jejich výhodou je,
že mohou zastínit jak okna, tak
i rozdělit prostor v kanceláři.
Ani zde se fantazii meze nekla-
dou, protože na výběr je více
než 350 barevných variant.

Schovejte se doma
před sluníčkem i zvědavými sousedy
Máte rádi sluníčko, ale vadí vám, když
nepříjemně pálí do bytu skrz okna? A co
teprve zvědaví sousedé, kteří rádi
nakouknou doslova až do kuchyně?
Elegantní řešení na míru každému interiéru
je vnitřní stínící technika společnosti
SUNPROF. Sortiment je bohatý, vybere se
ten, kdo dává přednost klasice, ale i ten,
kdo se nebojí sáhnout po trendech ze světa.



BASIC GOLF 6 – 9 LET 
5.250 Kč

• 09:00 – 09:30 Rozcvička
• 09:30 – 12:00  Golfový trénink
• 12:00 – 13:00  Oběd
• 13:00 – 13:30  Polední klid
• 13:30 – 17:00  Odpol. program

PLAYER GOLF 9 – 15 LET S HCP 
7.250 Kč

• 09:00 – 09:30  Rozcvička
• 09:30 – 12:00  Golfový spec. trénink
• 12:00 – 13:00  Oběd
• 13:00 – 13:30  Polední klid
• 13:30 – 14:30  Kurz pravidel
• 14:30 – 17:00  Golfový trénink, hra

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ 

GOLF KEMP 2017

pod vedením profesionálních trenérů 
GOLFOVÉ AKADEMIE SKOPOVÝ

UŽIJTE SI 

SKVĚLÉ 

PRÁZDNINY 

S GOLFEM!

Termíny (pondělí – pátek):
I. 3. 7. – 7. 7., II. 10. 7. – 14. 7.,  

III. 17. 7. – 21. 7., IV. 24. 7. – 28. 7., 
V. 31. 7. – 4. 8., VI. 7. 8. – 11. 8.,  

VII. 14. 8. – 18. 8., VIII. 21. 8. – 25. 8.

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4 
e-mail: golf@hodkovicky.cz, tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377 

www.hodkovicky.cz
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 06: ‚‚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 české přísloví.

INZERCE V5-0630

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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

RADEK STESKA

49 Kč6
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bydlení

Letní dovolené jsou obdobím, na které
se všichni těšíme. Abychom předešli
rizikům a zabránili návratu do vybí-

leného bytu, je dobré před odjezdem na do-
volenou domov zabezpečit.  A jaké jsou nej-
častější omyly, kterých se dopouštíme?

Nezajištěné
vstupní dveře

Dveře jsou hlavním vstupním místem
většiny zlodějů. I pokud lupič vnikne
oknem, zabraňte mu vynášet lup pohodlně
dveřmi a pořiďte si bezpečnostní dveře.
Řada lidí řeší zajištění pouze pomocí díl-
čích opatření, například si pořídí několik
dodatečných zámků nebo závoru. Bohužel
si však neuvědomují, že při montáži je ob-
vykle potřeba provrtat obvodové latě dveří
a tímto krokem zeslabí jediný pevnější
prvek běžných dveří. Práci zlodějům tak
spíše usnadňují. Proto se ubezpečte, že
vaše dveře jsou opravdu bezpečnostní.

Zatažené žaluzie,
nezabezpečená okna

Zloději s oblibou využívají ke vstupu také
okna. Nezapomeňte je proto před odjez-
dem na dovolenou důkladně zavřít. Pozor
na zatažené závěsy nebo stažené rolety
a žaluzie, potenciálnímu zloději tímto kro-
kem oznamujete, že nejste doma. Účinné
řešení představují bezpečnostní fólie, které

se dají pořídit již za několik set korun. Je-
jich instalace je jednoduchá a rychlá, zlo-
děje přitom fólie odradí již tím, že narazí na
neočekávanou překážku.

Chlubení se
na Facebooku

Před odjezdem na dovolenou se ne-
chlubte svými plány přátelům na Facebo-
oku ani jiných sociálních sítích. Sociální

Nenechte se vykrást

o dovolené! 

sítě totiž slouží řadě zlodějů jako inspirace
a vodítko. Snadno tak získají přehled o nej-
různějších cennostech v domácnosti po-
mocí fotografií či videí natočených přímo
doma. O chystané dovolené informujte
pou ze nezbytné minimum lidí. 

Nulová domluva
se sousedem

Snažte se vzbudit zdání, že ve vašem
bytě či domě je někdo přítomen. Lze k tomu
využít elektronické spínací zařízení, které
podle nastavení rozsvítí světla. Poproste
spolehlivého souseda nebo příbuzného,
aby vám třeba pravidelně zaléval květiny
a vaši domácnost kontroloval. Klíče svěřte
jemu, nikoli prostoru pod rohožkou u dveří
či misce pod květináčem. Zajistěte si také
pravidelné vybírání poštovní schránky.

www.next.cz
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volný čas

Dokonce hned třikrát mo -
hou v červnu přijít do
smí chovské knihovny

nejmenší čtenáři. Je pro ně při-
praven oblíbený pořad Kuňky
žbluňky na Smíchově, a to na
14., 21. a 28. června. Děti a ro-
diče se mohou těšit na setkání
nad knížkami spojené s minivý-
tvarnou dílničkou. Akce je
vhod ná pro děti od čtyř let
a vstup na ni je volný. Začíná se
v 17.00 hodin.

Literární dílna s Terezou Ma-
touškovou se bude konat 22.
června. Dílna je určena pro mlá-
dež, která si „píše do šuplíku“
a sní, že jednou vydá vlastní
knihu. Na akci je ale nutné se

předem přihlásit, a to na mailu
terezamatouskova@post.cz.
Kurz je vhodný pro zájemce ve
věku od patnácti do dvaceti let. 

Pobočka Ostrovského připra-
vila na 14. června akci pojme-
novanou Staletá výročí. Jde
o přednášky o významných
osobnostech a milnících histo-
rie. Setkání začíná v 17.00 ho -
din.

Návštěvníci knihovny v Pra -
ze 5 a 13 ale musejí počítat
s tím, že bude otevřeno jinak,
než jsou čtenáři zvyklí a na čas
se pobočky v létě dokonce uza-
vřou. Letní provozní doba platí
od soboty 1. července do čtvrt -
ka 31. srpna. Během léta nebu -

de otevřeno v sobotu a všech ny
pobočky budou uzavřeny od
pondělí 24. července do neděle
6. srpna. 

Komu zůstane doma vypůj-
čená kniha, nemusí se bát, že
bude platit velké zpozdné. Vý-
půjčky bude možné vracet
v Ústřední knihovně nebo do
biblioboxu pobočky Opatov.
Knihovna navíc jako každý rok
v létě přichází s výhodnou na-
bídkou. Na celé prázdniny si lze
v knihovně půjčit čtení od 12.
června a vrátit jej až v září.

Návštěvníci pobočky na Luži-
nách ale musejí počítat s tím, že
jejich knihovna je uzavřena už
od konce května, a to z důvodu

Co chystají
knihovny na léto

Jak bude
otevřeno:

■ Barrandov
Wassermannova 16/926 
St 12.00–19.00
Pá 9.00–16.00

■ Cibulka 
Musílkova 62/335 
St 12.00–18.00

■ Ostrovského 
Ostrovského 29/972 
Út 9.00–16.00
Čt 12.00–19.00

■ Smíchov 
nám. 14. října 15/83
(Smíchovská tržnice) 
Po 13.00–19.00
Út 9.00–16.00
St, Čt 12.00–19.00
Pá 9.00–16.00

■ Stodůlky 
Kovářova 4/1615
(KD Mlejn) 
Po 13.00–19.00
Út 9.00–16.00
St, Čt 12.00–19.00 
Pá 9.00–16.00

■ Lužiny 
Archeologická 1/1256
(OC Lužiny) 
Pobočka dočasně uzavřena

Celou řadu akcí mohou v červnu navštívit

malí i velcí čtenáři pražské knihovny. Její

pobočky v páté městské části připravily

zajímavá setkání. Od července je ale třeba

počítat s letním režimem provozu

knihoven.

rekonstrukce. Mimo provoz bu -
de do 16. září. Probíhají zde
opravy podlah a čtenáři mohou
využít nejbližší pobočku, kte-
rou je knihovna na Stodůlkách.
Tady mají od května prodlouže-
nou otevírací dobu.
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doprava

Stavební společnost v Praze hledá na HPP kandidáta na pozi ci

STAVBYVEDOUCÍ/STAVEBNÍ MISTR.
Požadujeme: pečlivost, spolehlivost,zodpovědný přístup a řidič-
ský průkaz sk. B.
Náplň práce: komplexní řízení stavby, vedení příslušné doku-
mentace, vyhotovení harmonogramu prací.
Nástup možný ihned.

Nabízíme: dobré platové podmínky, mobilní telefon, bonusy/pré-
mie, příspěvky na penzijní připojištění, dovolená 5 týdnů.
Práce vhodná i pro absolventy, které zaučíme.

V případě zájmu volejte na telefon 602 707 150
nebo zašlete e-mail na adresu sp@spstavebni.cz.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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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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Až do 1. července je třeba
počítat s omezením v uli -
ci Bucharova. Kvůli probí-

hajícím stavebním pracím souvi-
sejícím s výměnou mostních
závěrů je tady vozovka zúžená
do jednoho jízdního pruhu. 

Ještě déle, konkrétně do kon -
ce července, pokračuje úplná
uzavírka ulice Nad Zámečnicí.
Opravuje se tady povrch vo-
zovky. Objížďka je vedena přes
ulice Plzeňská, Vrchlického
a Podbělohorská. Do poloviny
července potrvá omezení v ulici
Bieblova, kde také probíhají sta-
vební práce a vozovka je zúže -

ná na jeden jízdní pruh. Uzavír -
ku je možné objet přes ulici Os-
trovského. Další omezení čeká
na řidiče v průběhu června
v uli ci Křížová. Provoz je tady
veden kyvadlově jedním jízd-
ním pruhem. Pracuje se na ka-
belech vysokého napětí.

Od druhé poloviny června ne-
projedou motoristé v noci Stra-
hovským tunelem ve směru na
Břevnov. Budou tady probíhat
udržovací práce, a to vždy mezi
23.00 hodinou v noci a 5.00 ho-
dinou ráno a tunel bude v tu
dobu zcela uzavřen. 

Uzavírky silnic,
kudy neprojedete?
S uzavírkami vozovek je třeba počítat v letních měsících v Praze 5.

Některé jsou krátkodobé, jinde řidiči neprojedou delší dobu. Kde

si dát pozor?

Kde jsou
uzavírky

■ Do 1. července: Ulice
Bucharova, stavební práce,
zúžená vozovka na jeden
jízdní pruh, výměna most-
ních závěrů
■ Do 31. července: Ulice
Nad Zámečnicí, oprava po -
vr chu vozovky, úplná uza-
vírka komunikace Nad Zá-
mečnicí. Objížďka – bez
roz lišení přes ulice Plzeň-
ská, ulice Vrchlického, ulice
Podbělohorská
■ Do 16. července: Ulice
Bieblova, zúžená vozovka
na jeden jízdní pruh, čás-
tečná uzavírka komunikace
Bieblova, objížďka přes ulice
Ostrovského
■ Do 16. června: Ulice Kří-
žová, kyvadlový provoz jed-
ním jízdním pruhem, čás-
tečná uzavírka v úseku
Radlická – Na Konvářce,
z dů  vodu stavebních prací
na kabelech vysokého napětí





30 www.vase5.cz

postřehy Víta Olmera

Někdo sbírá známky, cí-
nové vojáčky, já po léta
sbírám absurdity nejen

v českém Absurdistánu. Otevřu
šuplík s výstřižky a už se na mě
zubí. Z minula: Viktor Kožený
zaplatil za večeři v londýnské
La Gavroche v přepočtu
733 096 korun. Pražský magis-
trát nařídil vodit psy na vodítku
maximálně 1,5 metru dlou-
hém, náhubky se týkají i jezev-
číků. Ve Francii demonstrovali
proti týrání ústřic – před kon-
zumací tyto vypouštějí v hrů ze
smrtelný pot. 

Z huby
do huby

Turista pan Abrahám si ob-
jednával taxi z náměstí Franze
Kafky. V Praze ale žádné takové
náměstí neexistuje, reagovala
dispečerka. „Podívejte se po-
řádně na ceduli!“ Podíval – na
té to bylo napsáno jasně: ná-
městí Franze Kafky. 

Ze současnosti: starým dů -
chod cům, kteří nestačí zvlád-
nout přechod na zelenou, bylo
doporučeno, aby se cvičili v ry -
chlejší chůzi. Rusové si stěžo-
vali u ředitele továrny na žilet -
ky, že tyto nejsou dost ostré
a zraňují. Žiletky, prohlásil di-
rektor zavóda britv, jsou na-
opak vysokoj kvality, ale Ruso -
vé se neumějí holit.

Pán, který v zimě uklouzl na
neudržovaném chodníku, ne-
dostal náhradu, protože: boty,

které předložil u soudu, měly
ošoupané podrážky (bodejť by
ne, když řízení se vleklo řadu
let) a zadruhé měl ten stařík
předvídat, že to bude klouzat,
sedět doma a koukat v televizi
na nějakou pohádku, třeba na
Ordinaci v růžové zahradě.

Jedna paní se přes seznamo-
vací kancelář zkontaktovala
s prý velmi dobře situovaným
pánem, který ji telefonicky po-
zval do restaurace na půl suši.
Ač s potřebou vztahu, paní se
zeptala, jestli i káva bude na -

půl. Pán se již neozval. Vloni vy-
nesli na zasněženou horu ko-
rejského vůdce Kim Čong-una.
Stál tam v naleštěných polobot-
kách, kolem však plocha bez
sněhu, který asi poslušně roz-
tál, nevydržel jeho božské vyza-
řování. 

Z nepřeberného množství
bych ještě vybral, jak nejmeno-
vaný hejtman-lékař prohlásil
o svém nenáviděném před-
chůdci, že doufá, že ho to na
stranickém summitu „neklep -
ne“ a on nebude muset svému
nepříteli poskytovat dýchání
„z huby do huby“. Což by bylo
na druhou stranu zase dobře,
protože by svým  alkoholickým
dechem (jak všeobecně známo)
dotyčného akorát dorazil.

Ale to už jsem se octnul spíš
u paradoxů, takže o těch třeba
jindy…

Vít Olmer
■ Herec, filmový režisér a scenárista
■ Jako herec účinkoval zejména v šedesátých letech v desít-
kách českých i zahraničních filmů
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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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17 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost

 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na www.vase5.cz

Léto v Posázaví
◗ Navštivte lesnatou krajinu

u řeky Sázavy v Kácově 
◗ Ubytujte se v našich 4

lůžkových patrových
chatách, s vybavenou
kuchyňkou, za pouhých
480,- Kč za celou chatu
denně

Bližší informace :
www.kacov-zabka.cz

tel. 737367809
mail: stribrnaa@seznam.cz

Jsme také
na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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- MODEROVANÁ SHOW 
- TANECNÍ VYSTOUPENÍ
- CELODENNÍ PROGRAM

 ˇ

1. SEMIFINÁLE 

24.6. 

AQUAPALACE PRAHA
PRAŽSKÁ 138, 
251 01 PRAHA CESTLICE ˇ
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