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Vážení čtenáři,
podzim se nezadržitelně blíží,
pořád ale stihnete vyrazit
s ro dinou ven a navštívit ně-
jakou pěknou akci. Přináší -
me vám přehled toho, co se
kde v páté městské části v nej-
bližších týdnech koná. Věnu-
jeme se také dopravě. Cestu-
jící hromadnou dopravou,
res pektive metrem mohou
opět využívat stanici metra
Jinonice, která byla dlouhé
měsíce mimo provoz a pro-
cházela zásadní rekonstruk -

cí. Jiná nepříjemná novinka ale naopak cestujícím metrem
přesun po pětce ztíží. Konkrétně jde o to, že na několik mě-
síců je uzavřen východ z metra Anděl směrem k nákupnímu
centru a zastávkám tramvají. S čím musejí cestující počí-
tat a co se na Andělu děje? Věnujeme se i Dětskému os-
trovu, který byl poškozen povodněmi. Jaká je zde momen-
tálně situace a kdy se obyvatelé pětky dočkají obnovy, na
to vám odpovídají politici, které jste zvolili do zastupitel-
stva městské části. Přečtěte si také povídání s herečkou Si-
monou Stašovou o tom, proč pomáhá dětem poznat krásu
hudby.

Vaše Zuzana
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Ludus Musicus
u sv. Václava

Koncert Ludus Musicus si bude
možné poslechnout v kostele
u sv. Václava, a to 3. října. Kon-

cert se na Smíchově bude konat krátce
po oslavě svátku českého patrona sva-
tého Václava, a je k tomuto dni tema-
ticky zaměřen. Vstup na koncert je
zdar ma.

Komplexní
úklid komunikací

Komplexní úklid komunikací se
před začátkem podzimu připra-
vuje v třinácté městské části.

Probíhat bude od 18. září do 6. října na
celém území třináctky. Občané i náv-
štěvníci Prahy 13 by proto měli věno-
vat zvýšenou pozornost informacím
a dopravnímu značení při parkování
svých aut. Seznam ulic s termíny čiš-
tění najdete na str. 29.
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Nová mateřská školka
v třinácté městské části

Ulice dostanou
kanalizaci a vodovod

Novou mateřskou školu navštěvují
děti v Praze 13. Otevřena byla těsně
před začátkem školního roku. Mate-

řinka U Stromu vznikla komplexní rekon-
strukcí bývalého sportovního centra na
Ovčím hájku. Budova v posledních letech
chátrala, opravena byla díky podpoře ma-
gistrátu a využití dotace z operačního pro-

gramu Praha – Pól růstu. Školka má cel-
kem pět tříd, tři z nich jsou určeny dětem
od dvou do tří let a dvě z tříd dětem od tří
do šesti. Zapsáno je 102 dětí, o nejmenší
bu dou pečovat chůvy. V rámci školky půso -
bí také mateřské centrum, ve kterém mo -
hou rodiče konzultovat výchovné záleži-
tosti s dětským psychologem a logopedem. 

Ulice Vstavačová, Pod Zličínem a Os-
třicová ve Stodůlkách dostanou ka-
nalizaci a vodovod. Rozhodli o tom

pražští radní, kteří vybrali nejvhodnější na-
bídku na vybudování splaškové a dešťové
kanalizace, vodovodního řadu včetně čer-
pací stanice splaškových vod. „Lidem hro-
zilo, že příští rok zůstanou bez pitné vody.

Toto nebezpečí se touto akcí podařilo za-
žehnat. Navíc zde lidé budou mít konečně
i kanalizaci, na kterou už dlouhou dobu če-
kají. Dočkají se i nových povrchů ulic
a osvětlení. Výsledkem tak bude celá nově
opravená lokalita a lepší životní prostředí
pro stovky zdejších obyvatel,“ řekla radní
hlavního města Prahy Jana Plamínková.

Pořizovací náklady pro dům 0 Kč                                            
Garance nejvýhodnějších cen

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

Individuální nabídka internetu
pro SVJ a BD na Praze 5
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Běžecká škola
Prahy 13

VCentrálním parku pokračuje bě-
žecká škola Prahy 13. Cílem je
naučit zájemce správně a efek-

tivně běhat, a to pod vedením trenérů
lehkoatletického oddílu TJ Stodůlky
Praha. Zájemci o běhání se scházejí jed-
nou týdně vždy v pondělí v 18.00 v Cen-
trálním parku u dětského hřiště pod tu-
busem metra u Nepomuckého rybníka.
Účast v běžecké škole bude po celou
dobu pro všechny zájemce zdar ma.

Veřejné fórum pro
obyvatele městské části

Na pondělí 18. září od 17.00 ho -
din je naplánováno v Obřadní
síni radnice Prahy 13 na Sluneč -

ní náměstí další Veřejné fórum. Koná
se v rámci Agendy MA 2. Přijít může ve-
řejnost a kdokoli má šanci se vyjádřit
k zásadním tématům.

INZERCE V5-0914

Prodloužena byla výstava Jakub Cigler
Architekti, která byla založena v roce
2001 a od svého počátku má sídlo na

Smíchově. Výstava je k vidění v malé vý-
stavní síni Městské části Praha 5, a to až do
29. září. Výstavy architektů tady budou po-

kračovat i nadále, cílem je seznámit veřej-
nost s prací významných architektonic-
kých kanceláří, které působí na území Pra -
hy 5. Malá výstavní síň je otevřena každé
úterý až pátek mezi 13.00 a 18.00 hodi-
nou.

Prodloužení výstavy
Jakub Cigler Architekti

Ombudsman
pomůže s dotacemi

Služby ombudsmana pro oblast evrop-
ských fondů mohou nově využít oby-
vatelé Prahy. Jde o bezplatnou pomoc

pro ty, kteří žádají či už přijímají dotace
v Operačním programu Praha – pól růstu.
Novinka má zajistit nezávislé, ale také ano-
nymní posouzení námitek, připomínek,
stížností ze strany odborníka se zkuše-
nostmi s přípravou a implementací pro-
jektů a s řízením operačního programu.

„Již delší dobu jsme přemýšleli, jak nejlépe
komunikovat se žadateli a příjemci v pří-
padě jejich stížností na postup úředníků.
Proto jsme využili možnosti spolupráce
s předním českým odborníkem na evropské
fondy a mezinárodní spolupráci Janem
Hauserem, který má zkušenosti také pří -
mo s naším operačním programem,“ řekla
radní Prahy pro evropské fondy a školství
Irena Ropková.
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Přednášky
v Musaionu

Festival
volného času na třináctce

Otevřené dveře
ve Švandově divadle

Od 5. října do 7. prosince
se uskuteční cyklus před -
nášek Slovo, tradi ce

a kontext , které jsou vě no vá ny
fenoménům tradiční a současné
slovesnosti. Probíhat budou de-
baty v Národopisném muzeu
v Le tohrádku Kinských na Smí-
chově. Cyklus se bude konat
vždy jednou v měsíci, ve spolu-
práci s muzeem je pořádá a uvá -
dí Ondřej Skovajsa a Centrum
pro studia orality a gramotnosti.
Do konce roku jsou napláno-
vány přednášky na té ma Pro-
měny dětského folkloru: Mezi
kulturou dětí a světem dospě-
lých, k příchozím promluví psy-
choložka a folkloristka Da na
Bittnerová. Dalším tématem je
Oj, Moravo, što bi bez Srbina: Po
stopách Ludvíka Kuby na slo-
vanský Jih, kdy příchozím bu de
o svém putování na Balkán ve

stopách malíře a folkloristy Lu-
dvíka Kuby (1863–1956) vy-
právět Aida Mujacić, srbská hu-
debnice, tanečnice a etnoložka
žijící v Pra ze. V prosinci cyklus
vyvrcholí přednáškou pojmeno-
vanou Náš jugoslavský Ho mér:
Homérská otázka na Balkáně,
kdy se hosté dozvědí zajímavos -
ti o pěvcích aneb sešívačích for-
mulí v ústní balkánské tradici
a roli Matiji Murka v Parry-Lor-
dově teorii o „negramotném“
Homérovi od Sylvy Fi scherové
z Ústavu klasických studií FF
UK.

Tradiční festival volného
času se i letos koná v Pra -
ze 13. Odstartoval začát-

kem září, potrvá až do 8. října.
V plánu je celá řada akcí, veřej-
nost může například navštívit
při dnu otevřených dveří Dům

dětí a mládeže ve Stodůlkách,
přihlásit se na turnaj v malé ko-
pané nebo v kuželkách, v plánu
je i hasičské odpoledne, či vy-
stoupení pěveckých sborů. Ko -
nat se bude v rámci festivalu
i Den zdraví nebo Medobraní.

Den otevřených dveří tra-
dičně uspořádá smíchov-
ské Švandovo divadlo.

Konat se bude 13. září. Ná -
vštěv níci se setkají s postavami
jedné z nejznámějších evrop-
ských legend, jak ji podle novely
Viktora Dyka zinscenoval smí-
chovský soubor, naplánovány

jsou dále samozřejmě i prohlíd -
ky divadla pod vedením čle nů
hereckého souboru, dále také
ukáz ka z inscenace Krysař
a dal ší ukázky z repertoáru
sou boru Buchty a loutky či Dět-
ského divadelního studia a Di-
vadla Spektákl. Vstup je zdar -
ma.

Dny českého piva jsou už
tradičně jednou z nejob -
líbenějších akcí milovní -

ků zlatavého moku u nás. Le-
tošní, již 5. ročník, nabídne
opět pivní speciály a pivovary
otevřou své brány veřejnosti.

I letos se akce účastní i smí-
chovský pivovar Staropramen.
Příznivci smíchovského piva se
mohou těšit na znovuuvedení
Extra chmelené dvanáctky,
která v předešlých letech skli-
dila u konzumentů velký ús -
pěch, slavnostní narážení sudů
za přítomnosti sládků i otevře -
ný pivovar – tedy pivo přímo od
zdroje. 

Staropramen od roku 2013
nevynechal jediný ročník. „Dny
českého piva jsou svátkem ne -
jen pro všechny pivovary a hos-

pody, ale především pro ty, kteří
si chtějí vychutnat to nejlepší,
co vzniká pod rukama českých
sládků. Zároveň mají nadšenci
možnost nahlédnout přímo pod
pokličku vaření piva, u nás bu -
dou prohlídky vedené samot-
nými sládky,” vysvětluje Petra
Chovancová, brand manažerka
značky Staropramen.

Extra chmelená
dvanáctka
vzniká z nejlepšího
žateckého červeňáku

Právě smíchovský pivovar
vaří u příležitosti Dnů českého
piva již tradičně Extra chmele-
nou dvanáctku. Spodně kva-
šený ležák vyniká kombinací
českého a bavorského sladu,

které umocňují jeho jedinečnou
plnost. Je chmelený hned pěti
dávkami chmele, třikrát na var -
ně, dvakrát pak za studena. 

„Výrazné chmelové aroma
na ší Extra chmelené dvanáctky
je dosaženo především použi-
tím odrůdy žateckého polora-
ného červeňáku, který je odbor-
níky považován za jeden
z nej lepších chmelů na světě.
Ten náš si pečlivě vybíráme
v mikroregionu Údolí zlatého
potoka,” říká vrchní sládek pi-
vovaru Staropramen Zdeněk
Lux.

Soudky letošní Extra chme-
lené smíchovské dvanáctky
budou ve vybraných hospodách
naraženy v pátek 22. září. Na
Smíchově se budete moci set -
kat se sládky například v res -

tau raci Na Verandách nebo
v Pivnici U Bílého lva. Ochutnat
tento pivní skvost ale bude
možné ve více než 600 hospo-
dách a restauracích po celé ČR.

Se sládkem přímo
do pivovaru?
Sobota je váš den!

V sobotu 23. září vyvrcholí
Dny českého piva. Právě v tento
den totiž proběhnou oblíbené
prohlídky pivovaru Staropra-
men vedené přímo tamními
slád ky, ke kterým se přidá bo-
hatý doprovodný program a pi -
vo přímo od zdroje.

Detaily o akci bude možné
v průběhu září najít na facebo-
okovém profilu pivovaru Staro-
pramen.

Smíchov drží spolu
i během Dnů českého piva 
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V rozpočtu na letošní rok peníze na
obnovu Dětského ostrova jsou, pro-
jekt však od počátku provázejí po-

tíže. Třeba před třemi lety muselo být zru-
šeno výběrové řízení na dodávku prací,
protože žádná firma neměla zájem. Nové
vedení radnice si poté nechalo vypracovat
nový plán opravy, s tím ale nesouhlasili
míst ní obyvatelé.

„Kvůli chybám minulých koalic i kompli-
kacím s vyřízením potřebných povolení je
ostrov od povodní v roce 2013 stále uza-
vřen. Naší prioritou je Dětský ostrov co nej-
dříve otevřít lidem, i za cenu ústupků ma-
jiteli pozemků Povodí Vltavy. Proto jsme se
rozhodli jít nejrychlejší cestou a vyjít z pů-
vodního projektu zpracovaného hned po
povodních. Ten byl po drobných úpravách
řádně projednán s občany i na Výboru ži-
votního prostředí a po zanesení připomí-
nek nic nebrání realizaci,“ poznamenává
zastupitel ODS Zdeněk Doležal.

Starosta pětky Pavel Richter (TOP 09)
připouští, že ostrov je ostudou Prahy 5.
„Má me již projekt, nyní zahajujeme soutěž

o zhotovitele a po vyhlášení vítěze předpo-
kládáme okamžité zahájení prací,“ říká.

Na Dětském ostrově mají podle plánů
vzniknout sportoviště, ale i nová hřiště pro
různé věkové kategorie dětí. Část má být

Dětský ostrov
se otevře na jaře

Nechtěnou připomínku povodní z roku 2013 má pátá
městská část. Stále se totiž čeká na opravu Dětského
ostrova. Přestože už měl být dávno otevřen, vypadá to, že
k tomu dojde až v příštím roce.

určena pro děti na vozíčku. „Co Zeleným
v projektu chybí, jsou cyklistické stojany
s možností dojet na kole až k nim a také
převlékací kabinka pro nás stydlivější. Za
problematické považujeme vypouštění od-
padních vod z venkovních sprch bez čistění
přímo do řeky a malou flexibilitu v případě
povodní – demontáž herních prvků může
trvat až dva dny a otázka je, kde by byly
herní prvky uskladněny,“ zmiňuje zastupi-
telka Martina Pokorná (SZ).

Oprava ostrova je dokonce součástí obje-
mové studie smíchovské náplav ky, kterou
si nechala pátá městská část zpracovat.
Studie se zabývá rozvojem této části Smí-
chova na desítky let dopře du. Dokument
zahrnuje levobřežní úsek od mo stu Legií
až po Zlíchov, pracuje s korytem Vltavy, ná-
plavkou i s ulicemi Smícho va, které zpra-
covává až k Nádražní ulici, respektive Šte-
fánikově ulici a ulici Na Zatlance. 
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Oprava poničeného
Dětského ostrova. Kdy k ní dojde?

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

Dětský ostrov
je ostudou Prahy 5

Dětský ostrov v současné podobě je ostu-
dou Prahy 5. Jsem rád, že veškeré spory
o po dobu ostrova z minulosti jsou za námi
a oprava jede přesně podle harmonogramu
který jsme si dali – máme již projekt, nyní
zahajujeme soutěž o zhotovitele a po vyhlášení vítěze předpoklá-
dáme okamžité zahájení prací. Je to jedna z našich priorit, a proto
jí věnujeme tolik pozornosti, aby se vše stihlo včas.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Dětský ostrov má sloužit
především dětem

Dětský ostrov byl vždy oblíbený a obyva-
teli Prahy 5 hojně navštěvovaný. Kvůli chy-
bám minulých koalic i komplikacím s vyří-
zením potřebných povolení je ostrov od
po vodní v roce 2013 stále uzavřen. Naší
prioritou je Dětský ostrov co nejdříve otevřít lidem, i za cenu
ústupků majiteli pozemků Povodí Vltavy. Proto jsme se rozhodli
jít nejrychlejší cestou a vyjít z původního projektu zpracovaného

hned po povodních. Ten byl po drobných úpravách řádně projed-
nán s občany i na Výboru životního prostředí a po zanesení připo-
mínek nic nebrání realizaci. Dobrou zprávou je, že bude zacho-
vána většina stromů, pod kterými bude i dostatek místa pro
odpočinek na trávě. Koncepce počítá s pásem dětských hřišť,
která jsou rozdělena pro děti různého věku. Velká část Dětského
ostrova má sportovní zaměření. Vzniknou zde hřiště fotbalové,
volejbalové a nohejbalové, a také nové hřiště pro, mezi teenagery
oblíbený, streetball. Využití Dětského ostrova tak odpovídá jeho
názvu, jsem za to rád a společně s občany Prahy 5 se těším na jeho
otevření na jaře 2018.

Jakub Suchel,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Obezřetnost
ja na místě

Uzavření Dětského ostrova je nepěknou
vizitkou práce radnice Prahy 5. Odpověd-
nost padá především na bývalé starosty,
průkopníky slepých uliček. Střelecký os-
trov byl poškozen a kontaminován mini-
málně stejně jako Dětský ostrov, přitom se zvládl otevřít ještě na
konci roku 2013. Osobně si myslím, že tehdy vůbec nebylo nutné
odstraňovat stávající herní prvky, stačilo zvolit jejich důkladnou
očistu. Další termín otevření je plánován na jaro 2018, tedy pět
let po povodních. Domnívám se, že pro takovou prodlevu neexis-
tuje polehčující okolnost. Z pohledu politiků je to jen „jedno“ vo-
lební období, z pohledu dětí pomalu celé dětství. Jsem samozřejmě
rád za další novou perspektivu, a za to, že se obnova vrací k pů-
vodní podobě. Na druhou stranu občané slyšeli už několik vyhla-
šovaných termínů. Jistá míra obezřetnosti je tedy na místě. Pokud
se ostrov podaří nakonec zprovoznit, mělo by se tak odehrát bez
fanfár a přestřihávaní pásek, zároveň s velkou omluvou přede-
vším těm, kteří ještě nedorostli pro hlasovací právo.

Martina Pokorná,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5

Praktické je
rozdělení hřiště

Oprava Dětského ostrova je dobrý počin.
Radnice se na ni chystá už několik let. Po -
dle poslední prezentace na Výboru územ -
ního rozvoje se MČ vrátila k původnímu
projektu a byly z něj vypuštěny zbytečné
a předražené interaktivní panely, které jsme dlouhodobě my Ze-
lení kritizovali. Hraní rozvíjí dětskou motoriku a pohybové doved-
nosti, hledění do displejů podle výzkumů děti o dobré pohybové
dovednosti okrádá.

Poškozen při povodních byl Dětský ostrov
už před čtyřmi lety, přesto stále nebyl
opraven. Plány na rekonstrukci provázejí
komplikace, nyní to vypadá, že otevřít by
se mohl oblíbený prostor na Smíchově na
jaře příštího roku. Jak situaci kolem
Dětského ostrova komentují koaliční a jak
opoziční politici zvolení do zastupitelstva
Prahy 5? Ti politici, kteří v současnosti
vedou pátou městskou část, dávají vinu
především předchozím starostům městské
části. Starosta Prahy 5 připouští, že
neopravený Dětský ostrov je ostudou
a také jednou z priorit vedení radnice.
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politika

Praktické je rozdělení hřiště do několika sektorů podle věku,
herní prvky jsou z trvanlivého dřeva nebo nerezu, část je určena
pro děti na vozíčku, budou zde pítka. Zachovat by se mohlo mini-
golfové hřiště otevřené s velkou slávou v roce 2012, občané by
o něj velmi stáli i teď. Stromy nemají být pokáceny, měly by projít
(doufejme rozumným) zdravotním prořezem.

Co Zeleným v projektu chybí, jsou cyklistické stojany s mož-
ností dojet na kole až k nim a také převlékací kabinka pro nás styd-
livější. Za problematické považujeme vypouštění odpadních vod
z venkovních sprch bez čištění přímo do řeky a malou flexibilitu
v případě povodní – demontáž herních prvků může trvat až dva
dny a otázka je, kde by byly herní prvky uskladněny.

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

Rozhodli jsme se
pro opravu

Oprava Dětského ostrova po letech spo -
rů, kdy se řešilo jestli se bude jednat o kom-
pletní přestavbu, nebo menší rekonstrukci,
konečně dostala svoji výslednou podobu.
Abychom zajistili co nejrychlejší zprovoz-
nění, rozhodli jsme se pro opravu, která nepotřebuje stavební po-
volení. Díky tomu, doufáme, budeme moci přivítat všechny zájem -
ce o sportování již na jaře.

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

Příspěvek nedodal v termínu

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

Dětský ostrov
■ Máte rádi Dětský ostrov?
■ Jaký je váš názor na to, že ani po čtyřech letech od povodní,
kte ré ho poškodily, nebyl opraven?
■ Chybí vám návštevy Dětského ostrova?
■ Znáte současnou podobu projektu na obnovu ostrova?
■ Co by tady podle vašeho názoru rozhodně nemělo chybět?
■ Napadá vás nějaká další podobná ostuda páté městské části?

Napište nám na mailovou adresu zuzana.purova@a11.cz.

Hledáme zapálené 
obchodníky se srdcem, 

INZERCE V5-0917
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● S Nadačním fondem Harmonie spolu-
pracujete dlouhodobě. Co vás k němu
při vedlo?

To je moc krásná historie. S ředitelkou
Harmonie Miladou Cholujovou jsem se se-
známila před jednatřiceti lety v porodnici,
kde jsme spolu ležely po porodu na jednom
pokoji. Midla, jak jí přátelé říkají, porodila
Juditku a já Marka. Samozřejmě tento ži -
vot ní zážitek nás natolik spojil, že jsme se
už nikdy neodloučily. Midla mi jednoho
krásného dne zavolala, že má touhu vybu-
dovat v Čechách tento nadační fond, který
je už ve světě velmi známý pod jménem El
Sistema, a že je velmi úspěšný a zda bych
se nestala tváří a patronkou české varianty
Harmonie. Samozřejmě jsem souhlasila
a od té doby společně budujeme tento krás -
ný projekt.
● Harmonie zakládá dětské orchestry
a učí sociálně znevýhodněné děti hrát
vážnou hudbu. Máte ke klasické hudbě
nějaký bližší vztah, nebo jste se stala
patronkou fondu spíš kvůli pomoci
dětem, kterým se tím zvýší šance na
úspěch v životě?

Víte, ono je to tak, mně se strašně zalíbil
nápad posbírat děti z ulice, ze škol, z rodin,
které ještě nevědí, co ten život obnáší a jak
se dá smysluplně žít. Spousta rodičů si
může dovolit dát své děti do lidových škol
umění na klavír, na housle, na violu, ale
spousta si to dovolit nemůže a o ty děti nám
jde. Dostanou zdarma hudební nástroje,
dostanou zdarma hodiny učení na hudební
nástroje, učí je profesionální hudebníci po
pěti, šesti ve skupince a jednou dvakrát do

roka se vytvoří z těchto malých skupinek
velký dětský orchestr, na který jsou po-
zváni rodiče i široká veřejnost. Dokonce už
existují výměnné zájezdy dětských orches-
trů do zahraničí a děti tak mají krásné zá-
žitky, které by si jinak těžko mohly dovolit
a dokonce i životní program. A i když se tře -
ba ja ko dospělí nebudou profesionálně vě-
novat hudbě, hudba jim v životě už zůstane
napořád, a to není málo. Jediná podmínka
je, že děti budou chodit pravidelně na vý -
uku 2x týdně. Kdo nemá zájem, z tohoto
kruhu vypadá, nikdo nikoho do ničeho ne-
nutí.
● Vídáte se s dětmi, kterým Harmonie
pomáhá, pozorujete, jak se mění, učí
nové věci?

Samozřejmě. Chodím se dívat jak na
malé skupinky do škol, od roku na 2014
nám nechávají své učebny na ZŠ a MŠ Ko-
řenského v Praze 5, a za to jim moc děkuje -
me, tak se účastním velkých koncertů, kde
s nimi vystupují i takoví mistři, jako je kla-
vírní virtuóz Ivo Kahánek, který je též pat-
ronem Harmonie. Neumíte si představit,
jaké pokroky děti udělají třeba za pouhý
jeden rok. Je to kouzelné, dojemné a má to
smysl, o což nám všem jde. 
●Vy ale pomáháte nebo jste tváří či pat-
ronkou i mnoha dalších charitativních
organizací. Co vás k tomu vede, podle
čeho si dobročinné organizace, se kte-
rými spolupracujete, vybíráte a co tato
spolupráce přináší vám?

Jsem pyšná na to, že již čtrnáct roků
jsem patronkou Akce CIHLA, kde se z malé
nevýznamné cihličky stala opravdu veliká

smysluplná cihla, která už pomohla spous -
tě mentálně postiženým lidem. Našli důs-
tojný život v námi vybudovaných domech
na Slapech s asistenty, kteří se o ně starají.
Tento projekt vyšel na 100 procent, a proto
věřím, že když se člověk do něčeho smyslu-
plného opře a zakousne a nepovolí, tak to
musí vyjít. A musím se pochlubit i dvěma
„adoptovanými syny“ na dálku. Mamadou
Diallo, kte rého mám patnáct roků v adopci
(dnes je mu 24 let a studuje už vysokou
školu v Keni) a malý Osman Burman, kte-
rému je 7 roků a navštěvuje školu v Gui-
neji. Oba jsou ze slumu Kibera. Kdo by měl
zájem, ať se podívá na stránky Adopce na
dálku – Centrum dialog, je to veliká pomoc
pro lidi v jejich prostředí, a o to nám jde.   
● Říkáte, že jste důchodkyní, i když po -
dle vašeho pracovního diáře to tak roz-
hodně nevypadá.V jakých inscenacích
aktuálně hrajete, co připravujete, plá-
nujete?

Hraju ve dvou divadlech, která miluju,
a na která nedám dopustit. Je to především
divadlo ABC, kde mám dvě komedie Shirley
Valentine a Vím, že víš, že vím… K divadlu
ABC mám neopakovatelný a neměnný pev -
ný vztah. Začínala tady moje maminka v ro -
ce 1954 u pana Jana Wericha a mě brala
stá le s sebou už jako miminko a v divadle
ABC jsem vlastně vyrostla. Když zavřu oči,
dojdu poslepu do ladírny, do rekvizitárny
i do ředitelny pana Wericha. Vždycky když
vstupuju na tuto scénu, tak si uvědomím,
kdo všechno na těchto prk nech stál a komu
všemu jsem říkala teto a strejdo. Zaplavuje
mě pocit vděčnosti a i takovýho krásnýho

Simona Stašová:
Divadelní hru si ukrást nenechám

Simona Stašová je jednou z našich nejoblíbenějších
a nejvytíženějších hereček. Ztvárnila řadu filmových
a divadelních postav, hrála v mnoha televizních
inscenacích i pohádkách, objevila se také v několika
seriálech. Nevyhýbá se ani práci v rozhlase a dabingu.
Simona Stašová pomáhá také mnoha charitativním
organizacím. Je například patronkou Nadačního fondu
Harmonie, který buduje dětské orchestry a poskytuje
dětem v sociálně vyloučených lokalitách zdarma hudební
vzdělávání. 
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smutku při vzpomín ce na paní Stellunku
Zázvorkovou a Pepíč ka Beka, pány Miro-
slava Horníčka a Jana Wericha, Lubomíra
Lipského, dámy Irenu Kačírkovou, Alenu
Vránovou, Květu Fialovou, Jaroslavu Ada-
movou. S některými jsem měla tu čest ještě
v divadle ABC hrát. Jsem za to opravdu
vděčná a kdykoli vstupuju teď sama na je-
viště, cítím je všechny kolem sebe. A pak
mám pět krásných tragikomedií v divadle
Bez zábradlí. Je to menší, komornější di-
vadlo, a tam mám zase diváky před sebou
jako na dlani. Začínala jsem na této scéně
s režisérem Otomarem Krejčou jako Varva -
ra ve Višňovém sadu, takže i na této scéně
mám své vzpomínky. Krásné. 
● Je nějaké představení nebo film, které
jsou vaší srdcovou záležitostí? Máte ně-
jakého oblíbeného dramatika, scénáris -
tu, režiséra, roli?

S panem režisérem Vladimírem Strni-
skem máme teď před sebou tři divadelní
projekty, které bychom během dvou let
chtěli zrealizovat, už máme načrtnuté i ob-
sazení. Jsou to opět nádherné tragikome-
die, hluboké, které mají smysl, a divák se
současně královsky pobaví. Takové texty si
dlouho a pečlivě vybíráme. Společně s pa -
nem režisérem Strniskem to bude už naše
osmá spolupráce. Rozumíme si a slyšíme
na sebe, což je pro herce i pro režiséra to
nejdůležitější, jinak to prostě nejde. V dub -
nu jsme měli naši poslední premiéru ame-
rického autora Tennessee Williamse Skle -
ně ný zvěřinec a ten se nám opravdu po vedl,
soudě podle ohlasu diváků v hledišti. Hráli

jsme i před vyprodaným hledištěm 23 před-
stavení na Letní scéně divadla Ungelt, a to
je prubířský kámen pro herce – zaujmout,
i když prší – a my jsme to dokázali. I za
tuhle spolupráci jsem velmi vděčná. 
● Na jevišti i ve filmech jste ztvárnila
řadu postav. Je mezi nimi nějaká, na kte-
rou vzpomínáte nejraději, která vám je
nejbližší?

To vždycky nechávám na divákovi. Víte,
pro mě je nejdůležitější divadlo, jelikož
u toho musím každé představení být, mo -
hu si s tou postavou každý večer hrát, mo -
hu ji vylepšovat, doplňovat, zkrátka každý
večer s tou kterou postavou žiju a myslím
a cítím a směju se a pláču. A to všechno
předávám do hlediště, všechny své pocity
a humor a myšlení, celý život. Film a tele-
vize si už žijí vlastním životem a ani nevím,
kdy se moje filmy v televizi opakují, to mě
vždycky někdo po skončení esemeskou
upozorní, že to bylo fajn, ano je to fajn, ale
už to se mnou nemá moc společného. Je to
jednou hotové a hnout se s tím už nedá.
Proto dávám stoprocentně přednost svému
milovanému divadlu.
● Podle čeho a jak si vybíráte role?

Jsem si svým vlastním dramaturgem,
takže to znamená číst a číst a číst a zase
číst a číst a číst. Není to jednoduché. Chce
to trpělivost, soustředěnost a zabejčenost.
Někdy až po třiceti, padesáti, sedmdesáti
přečtených textech se mi ten jeden jediný
zalíbí natolik, že si ho okamžitě stopnu jen
pro sebe a pak už ho nedám! Za nic, za žád -
né peníze, je prostě můj a já vím, že tento

chci a žádný jiný. Nechám si ukrást auto
a prsten a cokoli, ale divadelní hru, kte rou
jsem si vybrala, si ukrást nenechám. 
● Nevzala nebo vrátila jste někdy něja-
kou roli a nemrzelo vás to později?

Samozřejmě že jsem se především ve fil -
mu vzdala nabídnuté role, kterou pak moje
kolegyně hrály skvěle, a mě napadlo, zda
jsem to neměla vzít, ale to je jen takový
závan, záblesk, jelikož člověk se musí v ži-
votě rozhodnout, kde je jeho síla a za tím si
jít. A já vím, že moje síla je na jevišti, a to -
mu musím taky něco obětovat, i to že ně -
 kdy řeknu na nabídku „ne“, protože bych
ne měla sílu udělat oboje, divadlo i film do -
bře. Vím jediné, až přijde neodmítnutel ná
nabídka na film, kde by mě bolelo srdce, že
to hraje moje kolegyně, tak svůj divadelní
repertoár pro dobu natáčení uzpůsobím
tak, abych měla na tu práci filmovou klid
a čas. Určitě taková nabídka jednou přijde.
● Měla jste nebo stále máte nějaký he-
recký vzor? Kdo vás ve vaší profesi nejvíc
ovlivnil, inspiroval?

Jednoznačně moje maminka Jiřinka.
Víte, ono žít vedle takové herečky celý život
je strašně inspirující, máma je živel a je to
bytostná herečka. Každý se mě ptá, jestli je
s ní doma taky taková sranda jako v jejích
filmech a na jevišti a já odpovídám ‚ano je‘.
Máma miluje smích a miluje rozesmáté lidi,
ať už v hledišti, nebo doma. Máma je slunný
a smavý člověk a jsem moc ráda, že jsem ji
mohla mít před sebou celý svůj život a že ji
stále mám. Spoustu rolí jsem udělala na zá-
kladě toho, že jsem byla ovlivněna reakcemi
své maminky, která je velmi přírodní
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a spontánní ve svém civilním ži-
votě. Pro moji kariéru herečky
je moje maminka požehnáním.
●Vaše maminka je známá vy-
nikající a proslavená kuchař -
ka. Zdědila jste po ní i tento
talent? Vaříte ráda?

Ne, přiznávám se, toto jsem
nezdědila, ale ani snad nechtě -
la. Nebavilo a nebaví mě vařit,
i když tedy vařím. Lépe řečeno
vařila jsem pro syny, když byli
malí, a když jsme ještě bydleli
pohromadě, dnes už zajdeme
k Jiřince na nedělní oběd a va-
ření je plně v režii Jiřinky. Má -
ma má těch talentů víc než já. 
● Když si najdete čas na od-
počinek, jak nejraději odpočí-
váte, co je pro vás dokonalý
relax?

Toto léto je to procházka po
lese s mojí fenečkou Pepinkou.
Ona to tak miluje, prohání se
jako střela a je tak vděčná, že
jsem si ty procházky zamilovala
díky ní taky. Nesmírně to člově -
ku pomáhá vyčistit si hlavu od
všech denních nánosů, a co si
budeme povídat, i zpevnit sva -

ly na nohou, takže dí ky Pepince
jsem fit.
● Kdo nebo co vám dokáže
udělat největší radost?

Jednoznačně moje děti, jejich
úspěch a jejich radost, jejich
nadšení pro něco čím zrovna
žijí, zdraví mých rodičů, setká-
vání se s nimi a moje povedená
představení. Na těchto třech pi-
lířích stojí můj život.
● Máte nějaké životní motto,
podle kterého se řídíte?

Ještě se tím tak úplně neří-
dím, ale už se to učím a mám
i úspěchy: Všechny problémy
řešit až druhý den, ne hned,
nej dřív se na to vyspat, ono
druhý den s chladnou hlavou se
všechno jeví v jiném světle
a jasněji. K tomuto jednodu-
chému moudru jsem ale mu-
sela dozrát až po řešení situací
hned a s horkou hlavou. Nikdy
se mi to ale nevyplatilo, takže
teď jsem najela na toto snadné
a jednoduché řešení. Jde to, jen
se musí člověk s horkou hlavou
něčím zaměstnat a ráno je
moudřejšího večera.

● Narodila jste se v Praze,
má te ji tedy jistě prošlápnu-
tou. Jaká místa máte nejra-
ději?

Všechna nábřeží. Všechna
mís ta kolem Vltavy. Vodu mi-
luju, jsem ryba. A pak okra je
Prahy, kdy jste ještě v Praze, ale
už je to vlastně venkov. Ticho
v Praze málokdy zažijete a na
periferii je ticho a čerstvý

vzduch, to je to, co k životu po-
třebuju. 
● A na závěr obligátní otáz -
ka, jaké máte plány do bu-
doucna i na nejbližší dobu, co
připravujete a na co se hlavně
těšíte?

Ráda bych, aby se hlavně nic
neměnilo. Ráda bych, aby to
všechno šlo takhle pěkně dál.
To bych si přála.

Simona Stašová
divadelní a filmová herečka

■ Narozena 19. 3. 1955 v Praze.
■ Po studiu na herecké Konzervatoři vystudovala DAMU
a poté působila rok v angažmá v Jihočeském divadle v Čes -
kých Budějovicích. Odtud odešla do divadla E. F. Buriana, kde
působila 14 let. Dalších 14 let byla v angažmá v divadle ABC.
V současné době je 13 roků na volné noze a je stálým hostem
v divadle ABC a v divadle Bez zábradlí.
■V letech 1999, 2005 a 2016 byla nominována jako herečka
vedlejší role na cenu Český lev za filmy Pelíšky, Román pro
ženy a Lída Baarová.
■ V roce 2007 získala prestižní divadelní ocenění – Cenu
Thá lie za hru Drobečky z perníku.
■ Simona Stašová je dcerou Jiřiny Bohdalové.
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Vtanci je důležitý také so-
ciální aspekt, tedy kon-
takt s druhými lidmi,

kte ří vás nabíjí energií a přináší
radost. Radost z pohybu umoc-
ňuje i vnímání a prožitek z hud -
by, na kterou tančíme.

Podle mnohých studií je uče -
ní daných kroků důležité pro
pro rozvoj kognitivních fun  kcí.
Po pravidelných tanečních hodi-
nách také dochá zí ke zlepšení
rovnováhy, motorické koor di na -
ce a rovněž držení těla. Zle p šu -
je se také schopnost zpra co vá -
vat náročnější duševní úko  ny.
Koneckonců i slavný spisovatel
Robert Fulghum se věnuje tan -

ci v osobním životě i ve svých
knihách.

I vy, ať jste tanečně zdatní
více či méně (nebo vůbec), ať
jste čerstvě dospělí či životně
zkušenější, máte nyní o krůček
blíž k tomu zdokonalit se ve
společenském tanci, pobavit se
a prospět svému fyzickému
i duševnímu zdraví s tanečním
studiem Style, které pořádá od
října taneční kurzy ve Spolko-
vém domě ve Stodůlkách, v au -
le Základní školy a mateřské
školy ve Slivenci a v TJ Sokol
Rudná u Prahy.

Kurzy pro mládež, kde kro -
mě výuky tance probíhá i se-

známení se základy společen-
ské výchovy, v sezoně 2017
otvíráme v Rudné a nově v Pra -
ze 13 – Stodůlky, termín zahá-
jení 11. 10. 2017 v Rudné a 16.
10. 2017 v Praze 13 – Stodůlky.

Kompletní nabídku, podrob-
nosti, fotografie z tanečních
lekcí i z doplňujících akcí – pro-
dloužených, plesu, sezonu za-
vršujícího již tradičního taneč-
ního večera na parníku Tyrš
najdete na webových stránkách
www.tanecnistyle.cz. Zde se

mů žete přihlásit do jednotli-
vých kurzů podle pokročilosti
i vašich časových možností. 

Nezapomínáme ani na děti.
Do tanečních přípravek na Pra -
ze 5 – Slivenci a na Smíchově
rá di přivítáme nové děti cca od
2. třídy. Nově jsme otevřeli ta -
neč ní přípravky i na Praze-zá -
pad – v Černošicích a Dobřicho-
vicích, kde kurzy vede Veronika
Lálová, vítězka poslední řady
Stardance, která vyhrála titul
Královna parketu se svým part-
nerem – hercem Zdeňkem Piš -
kulou. 

Děti a junioři se učí tančit nej-
prve jednotlivě, cca po 1–2 le -
tech se rozdělují do tanečních
párů a připravují se k soutěžení
v Českém svazu tanečního
spor tu. Hýbají se, užijí si spous -
tu legrace, získávají cenné zku-
šenosti, sociální dovednosti na
trénincích, soutěžích i taneč-
ních soustředěních. 

Těšíme se na vás všechny na
našich kurzech či jiných akcích!

Pojďte tančit

s námi!

Kde tančíme
■ ve Spolkovém domě (Staré kino) Praha 13 – Stodůlky, K Vi -
douli 72
■ v aule Základní školy a Mateřské školy Praha–Slivenec, Ke
Smíchovu 16/140
■ v TJ Sokol Rudná u Prahy

Co nabízíme:
■ Kvalitní výuku společenských tanců pro mládež i dospělé
pod vedením zkušených lektorů
■ Individuální přístup (do 25 párů dle velikosti parketu)
■ Možnost nahrazení zameškaných hodin
■ Nelpíme na formálním oblečení (v kurzech pro dospělé pá-
nové nemusí nosit saka)
■Pro studenty a učitele sleva 10 % u všech kurzů, kromě kur -
zů pro mládež 
■ Prázdninový pobyt u moře s výukou tance (Itálie)
■ Pro zájemce z řad absolventů kurzů možnost vstoupit do
klubu a věnovat se tanci i soutěžně
■ Zajištění taneční ukázek standardních i latinsko-americ-
kých tanců 
■ Nabízíme i individuální skupinové lekce, připravujeme na
plesy, svatby, připravíme pro vás choreografii svatebního tance
a nacvičíme ho s vámi

O tom, jak je tanec přínosný, už bylo
napsáno mnoho. Pravidelný tanec zlepšuje
celkovou fyzickou kondici. Při tanci
zapojujete celé tělo, nejenže tancujete, ale
také prožíváte.
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■ Na hlubočepském hřišti je
mož né zhlédnout film v rámci
zastávky pražského turné Ki-
nobusu. Kinobus je speciální
vozidlo, které vzniklo na pod-
kladě klasického linkového au -
tobusu. Na 14. září je napláno-
váno promítání filmu Masaryk.

■Koncert kapely Country La-
dies se bude konat na Smíchov-
ské náplavce 14. září od 18.00
hodin.

■ Základní umělecká škola
Štefánikova potěší v září seni-
ory z Prahy 5. Připravena je pro
ně akce Andělská matiné. Akce
sae koná 14. září v sále Základ -
ní umělecké školy. Půjde však
o dva koncerty, druhý je naplá-
nován na 19. října. 

■ Festival sportu se bude ko -
nat v Čechii Smíchov 14. září.
Ve spolupráci se Senior Fitnes
si děti ve věku od čtyř do jede-
nácti budou moci otestovat své
pohybové dovednosti.

■ Divadelní soubor Buchty
a loutky připravuje dětské
představení v Kinského zahra -
dě. Konat se bude 16. září. Pů -
jde o zábavné odpoledne pro
děti, které začne v 11.00 ho din.
Připraveny budou dílny, dětské

koutky, knihy a hry, koncert
a loutkové představení. Vstup
je zdarma. 

■ Cyklotrasy vedoucí z růz-
ných míst po celé Praze a za-
končené v Kaizlových sadech
poblíž Invalidovny jsou připra-
veny pro všechny, kteří se
zúčastní letošního ročníku
Praž ského cyklozvonění. Vyti-
pované trasy povedou v napro-
sté většině po bezpečných ces-
tách. Nejdelší z nich měří
30 km a vede z Průhonic, nej-
kratší tříkilometrovou cestu
projedou cyklisté z pražských
Vinohrad, včetně průjezdu Žiž-
kovským tunelem. Cyklojízda
má za cíl ukázat atraktivní mís -
ta, z nichž nejkrásnější jsou
Prokopské údolí, Modřanská
ro kle, Chuchelský háj nebo les
v údolí Kunratického potoka.
Odpoledne potom vypukne fes-
tival plný zábavy, exhibicí, hud -
by.

■Ve Squashparku Cibulka se
koná 23. září Feather tour
2017. Cílem projektu je přimět
lidi sportovat a zlepšovat se ve
hře. Jedná se o amatérské tur-
naje, děti zde budou moci star-
tovat zdarma.

■ Na Smíchovskou náplavku
se sjedou restaurace na čtyřech
kolech, takzvané food trucky.
Konat se tady bude Food Truck
Show Prague II. Příchozí budou
moci ochutnat speciality.

■ Zahrada Kinských se změ -
ní na konci září v Pohádkový
les. Konat se tady bude právě
takto pojmenovaná akce, a to
23. září od 10.00 hodin. Sraz je
u Národopisného muzea. Těšit
se mo hou děti na průvodce
v kostýmech, originální hry na
trase dlou hé 1,5 kilometru a na
dár ky v cíli.

■ Galerie Portheimka připra-
vila na konec září velkolepé
hodo vání v podobě sladkých de-
zertů, voňavých pečínek a do-
bových nápojů. Konat se bude
akce Sladké baroko ve čtvrtek
28. září v parku před Galerií
Portheimka na Smíchově. Slav-
nosti jídla pořádá galerie spolu
s Muzeem gastronomie.

■ Závod Napříč Prahou –
Přes 3 jezy je tradičním praž-
ským vodáckým závodem s his-
torií sahající až do roku 1939.
Konat se bude letos 28. září.
Trať závodu je dlouhá asi 6,5
říčních kilometrů a startuje na
Císařské louce. Cíl je na ostrově
Štvanice. Akce začíná v 7.30
ho din.

■Milovníci pálivého by se mě -
li dostavit 30. září na Smíchov-
skou náplavku. Bude se tady
totiž konat druhý ročník Chilli
festu. Součástí festivalu bude
třeba trh s pálivými omáčkami,
kořením a bylinkami, pěstitelé
chilli papriček budou moci sou-
těžit, konat se bude i klání v po-
jídání papriček.

■ Další program v rámci no -
vé ho cyklu, který pojednává
o kulturách vybraných národů
žijících na území České repu-
bliky, připravilo na konec září
smíchovské Národopisné mu-
zeum. Tentokrát dostanou pro-
stor Ukra jinské tradice a život
v České republice. To vše bude
představeno formou předná-
šky, tanečně-hudebního vystou-
pení a ochutnávkou ukrajinské -
ho občerstvení. Vstupné je
zdarma.

■ Ve smíchovském Švandově
divadle zahrají 3. října Bratři
Ebenové. Jejich Koncert v diva -
dle začne v 19.30 hodin. Ma rek,
Kryštof a David Ebenové zahrají
v doprovodu kytaristy Pavla
Skály, na baskytaru a akordeon
je doprovodí Jiří Veselý, na bicí
a perkuse Jiří Zelenka a na kon-
trabas Jaromír Honzák.

Kinobus v Hlubočepích

14. září

Country Ladies

14. září

Odpoledne pro seniory

14. září

Festival sportu 

14. září

Buchty a loutky dětem

16. září

Pražské cyklozvonění

17. září

Pohádkový les v zahra dě

23. září

Sladké baroko

28. září

Ukrajinské tradice

30. září

Feather tour 2017

23. září

Food Truck Show
Prague II.

23. září

Chilli Fest

30. září

Napříč Prahou
Přes tři jezy

28. září

Ebenové v divadle

3. října
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Práce v rámci jednotlivých etap nově
budované Rezidence Waltrovka běží
rychlým tempem. Zatímco budova

Aviatica je v provozu již téměř dva roky, do
svých nových bytů a domů se dál stěhují
noví obyvatelé. Během letošního podzimu
bude navíc dokončena další část nové čtvr -
ti. Už brzy se na kolaudaci těší komplex ad-
ministrativních budov Mechanica společně
s otevřením nového náměstí. To navíc s no -
vě zrekonstruovanou a otevřenou stanicí
metra Jinonice propojí pěší lávka, která
zvýší celkový komfort a dostupnost celého
areálu. 

Otevření dalších budov včetně památ-
kově chráněné budovy Walter přinese řadu
nových obchodů a služeb. Otevřen bude su-
permarket Billa, pobočka kavárenského ře-

tězce Starbucks i moderní čistírny Pressto.
Právě budova Walter nabídne rezidentům
i veřejnosti komplexní a kvalitní zdravot-
nickou péči. Pobočku kliniky Canadian Me-
dical Care doplní specializované pracoviště
fyzioterapeuta Pavla Koláře, či lékárna Dr.
Max. 

Kam už ale můžete zavítat i nyní, to je
nově otevřený a zkolaudovaný park s řadou
herních a odpočinkových prvků. Zabavit se
zde mohou jak děti, tak dospělí. Připraveny
jsou houpačky, instalované chůdy, altán ve
tvaru vrtule, fitcentrum pod širým nebem
i řada laviček a dalších odpočinkových míst. 

INZERCE V5-0906

Waltrovka nabídne

více zábavy a služeb

V nově budovaném areálu v Jinonicích staveniště dál
ustupuje novým ulicím a zeleni. Na Waltrovce si už nyní
můžete odpočinout u fontány, v novém parku nebo
společně s dětmi na hřišti u prolézačky ve tvaru letadla.
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Jak unese školní tašku,
zvlád ne si dojít na oběd, do-
káže zamknout skříňku

v šatně? Prvňáčky čekaly 4. září
velké změny, rodiče jsou ale
často ve větším stresu než děti
samotné. Odborníci doporučují
dětem školu předem nedémoni-
zovat. Věty typu: Jen počkej, ve
škole tě to odnaučí, budeš mu -
set sedět v lavici a ani se ne-
hnout a podobné strašení totiž
může prvňáka vyděsit. Jděte na
to opačně, povídejte potomko vi,

co veselého ve škole zažije, co
nového se naučí a k če mu to
bude moct využít nebo třeba
zmiňte, že kromě učení ho čeká
i setkání s novými kamarády. 

Bojí-li se dítě špatných zná-
mek, uklidněte ho, že sice i ty
může dostat, ale že společně je
dokážete opravit. A vyrazte
společ ně na nákup školních po-
můcek, dítě nechte v rámci
mož ností rozhodnout o tom, co
si vybere, ať má pocit zodpověd-
nosti.

První školní den je velkou ži-
votní událostí nejen pro dítě,
ale i pro rodiče. Potom však na-
stane nevyhnutelná každoden-
nost. Vstávat se asi bude chtít
málokterému prvňákovi, pokud
ale pozorujete opravdovou ne-
chuť odejít do školy spojenou
třeba se záchvaty pláče, poču-
ráváním, zvracením nebo vy-
mýšlením si nemocí, zbystřete,
to už nevypadá na prachobyčej-
nou dětskou lenost. Zajděte za
třídní učitelkou a společně hle-

Nástup do školy a školky,
jak ho dětem usnadnit?
Vypravili jste poprvé potomka do školy nebo školky a netrpělivě
čekáte, jak si dítě na novinku zvykne? Na co si dát pozor, kdy
zpozornět a jak nástup školákovi či předškolákovi co nejvíce
usnadnit?

dejte příčiny. Změna ale čeká od
září i mladší děti, celá řada tří-
letých nastoupila do mateř-
ských školek. Oproti budoucím
školákům jsou ve výhodě v tom,
že je nečeká každodenní učení,
ale spíš zábava a objevování no-
vých dovedností. 

I na mateřinku si ale děti mu-
sejí zvyknout, navíc jde často
o úplně první odloučení od rodi -
čů. 

Pokud vám dítě ráno před od-
chodem do školky pláče a odmí -
tá se vás před vstupem do třídy
pustit, věřte, že většinou za pár
minut bude v pořádku.

Neprodlužujte zbytečně ran -
ní loučení v šatně a nedovolte
dítěti, aby spustilo pořádnou
scénu, ale ani ho plačící od sebe
neodstrkujte. A dodržujte sliby.
Když se společně ráno domlu-
víte, že pů jde domů po obědě,
splňte to. 

V následujícím školním
roce se jich bude konat
celá řada, je ale třeba si

pohlídat termíny, v nichž je nut -
né se přihlásit. Na konání sou-
těží ve většině případů upozor -
ní škola, kterou váš po tomek
navštěvuje, vybrat si ale může -
te klá ní i sami doma.

Konat se bude celá řada
olympiád, třeba matematická,
fyzikální, chemická či biologic -
ká. V řadě případů jde o tradiční
klání, konají se třeba i po sedm -
ašedesáté. Děti jsou rozděleny
do několika kategorií podle vě -
ku a typu školy.

Třeba Matematický klokan je
mezinárodní soutěž korespon-
denčního charakteru rozdělena
do šesti kategorií dle ročníku
školy. Kategorie Cvrček je pro
děti z 2. a 3. ročníků základních
škol, Klokánek pro čtvrťáky
a pá ťáky, Benjamín pro žáky
z 6. a 7. ročníků základních
škol a studenty primy a sekun -
dy osmiletých gymnázií. Kate-
gorie Kadet je cílena na 8. a 9.
třídu a tercie a kvarty osmile-
tých gymnázií. Starší děti se

Soutěžit mohou
matematici i recitátoři
Máte doma „soutěživce“, který rád soupeří s vrstevníky
v nejrůznějších oborech? Nebo už teď vidíte, že potomek rád
maluje, zpívá, jde mu matematika nebo jazyky? Nechte ho si své
dovednosti a znalosti ověřit v některé ze školních soutěží. Případné
úspěchy může zúročit při podávání přihlášky na střední školu.
mohou utkat v kategorii Junior,
jde o studenty 1. až 2. ročníků
středních škol, kategorie Stu-
dent je určena pro třeťáky
a čtvr ťáky ze středních škol.
Konat se ale letos bude také As-
tronomická olympiáda, Turnaj
mladých fyziků či Pythagori-
áda. Pro humanitně zaměřené
dě ti se v následujícím školním
ro ce budou konat jazykové
olympiády, a to jak v českém,
tak i cizím jazyce. Zúčastnit se

bu de možné i klání Daniel, což
je literární, historická a fotogra-
fická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy
v současné ČR a problém sou-
žití různých etnik.

Školáci a studenti, kteří se
věnují hudbě, literatuře nebo
mají rádi poezii, zase mohou
zvolit například výtvarnou a li-
terární soutěž Evropa ve škole,
přihlásit se na Celostátní pře-
hlídku dětských recitátorů –

Dětská scéna 2018 nebo do
Soutěže žáků základních umě-
leckých škol.

V tomto klání se bude soutě-
žit v kategoriích sólový a ko-
morní zpěv, hra na klavír,  hra
na dechové nástroje,  hra smyč-
cových souborů a or chestrů,
hra na bicí nástroje, hra na cim-
bál, hra na dudy, komorní hra
s cimbálem, s dudami, hra sou-
borů lidové hudby a v tanečním
oboru.
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„Ikdyž se může zdát nej-
lepší, aby se děti začaly
učit cizí jazyk až poté,

co se naučily vlastní, já navr-
huji, aby začaly co nejdříve.
Dej me našim dětem šanci na-
učit se cizí jazyk, aniž by si to
vůbec uvědomily, pouze tím, že
začneme tak brzy, jak je to jen
možné,“ uvádí Natàlie Perar-
nau, zakladatelka Kids&Us
a au torka výukové metody an-
gličtiny pro děti od prvního
roku života.

„I přes jejich nízký věk mají
malé děti výjimečné jazykové
schopnosti. Za pouhé tři roky
se člověk posune od komunika -
ce prostřednictvím pláče a kři -
ku ke stavbě téměř dokonale
tvořených vět. Dětský mozek je

jako počítač, který ukládá infor-
mace tím, že sbírá statistiky
o tom, kdy a jak se slova použí-
vají a jak je spojovat, aby z nich
vznikla skutečná věta a dítě
mohlo komunikovat,“ dodává
Natàlie Perarnau.

Ve škole Kids&Us se děti
naučí anglicky podobně, jako se
učí svůj mateřský jazyk. To je
dů vod, proč lekce angličtiny za-
čínají už od prvního roku a ná-
sledují stanovený postup získá-
vání jazykových znalostí pro
jakýkoli jazyk – naslouchání,
porozumě ní, mluvení, čtení
a psa ní. Pokud začneme brzy,
dítě asimiluje cizí jazyk přiroze-
ným a spontánním způsobem,
a tím maximálně využije své
vrozené schopnosti, které po-

užívá pro naučení se mateřské -
ho jazyka.

Metodika Kids&Us je pevně
zakotvena v přirozeném proce -
su, který děti používají pro uče -
ní se mateřského jazyka. Škola
Kids&Us se snaží využít a opti-
malizovat všechny tyto mecha-
nismy, které se aktivují v moz -
ku dětí během prvních let jejich
života, aby jim pomohla naučit
se druhý nebo třetí ja zyk. Ve
škole Kids&Us věří, že anglič-
tina musí hrát klíčovou roli
v každodenním životě dětí.

V roce 2014 byla otevřena
první škola v Praze-Malešicích.
V květnu a červnu letošního
přibyly další tři školy. Právě
probíhají zápisy do kurzů neje-
nom v Kids&Us v Malešicích,

ale i v Nových Butovicích, ve Vr-
šovicích i v Modřanech. Výuka
probí há formou kroužků jed-
nou za týden po škole či škol ce.

Další podrobnosti naleznete
na www.kidsandus.cz.

Začněte s výukou jazyka
metodou školy Kids&Us

Oslavte s námi regionální Den železnice v Praze
a 25 let Pražské integrované dopravy.

www.denzeleznice.cz
www.pid.cz

PRAHA-SMÍCHOV
23. ZÁŘÍ
OD 9 HODIN

25
 let železnice v PID

1992 - 2017

●  jízdy historickými i moderními vlaky a prostředky MHD
●  exkurze do běžně nepřístupných železničních provozů
●  pestrý doprovodný program až do 17:30 hodin

INZERCE V5-0938
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volný čas

Jak se vyrovnat těm láka-
vým kampaním, kde fastfo-
odové řetězce zaútočily na

naše děti přes usmívající se far-
máře s brambory v rukách od
hlíny? Jak bojovat s tím, že prá -
vě ten jejich hamburger je ten
šťavnatý, čerstvý kousek masa,
které vaše dítě potřebuje pro
dnešní den? Také máte pocit, že
už to překročilo veškeré hra-
nice rozumu a drzosti? Já ano.

Nemám peníze ani sílu s tě-
mito kampaněmi bojovat, ale
mám s kamarádkou malý pocti -
vý stánek se Specialitami z Če-
ského kalendáře, kde vám i va -
šim dětem připravujeme placky
ze sezonní zeleniny. 

A světe, div se, když se dobře
okoření, chutnají i mým dětem
a jsou téměř bez mouky. Skvělé
koláče z plechu, které k podzi -
mu patří, a když se dítě hýbe,

Svačina do školy?

Přišel nový školní rok. Nevím, zda i vy máte
takové divné šimrání u žaludku. Úkoly,
známky, nervy z testů,  logistika, svačiny...
Ze všeho, co k tomu patří, mě nejvíc děsí,
jak vymýšlet svačinky, aby byly pestré,
chutné a hezké. Vyzkoušejte dobroty ze
stánku Speciality z Českého kalendáře.
Najdete ho v OC Smíchov.

není lepší odměny než borův-
kový nebo švestkový koláč z ple-
chu. Máme také hamburgery
a bagety, které jsou ale plné
kachního, kuřecího nebo vepřo-
vého masa z českého chovu, ze-
leniny nebo sýru na skvělých
dresincích od našeho šéfku-
chaře. I ta barevná fitness sní-
daně z tvarohu, jogurtu nebo
ovoce a ořechů baví moje děti.
Moc si přeji, aby bavily i vaše

děti a vám pomohly v tomto po-
divném světě. Zastavte se na
sklenku vína od Balgy od mo-
ravských vinařů nebo pro deko-
raci z česneku a naší Levandule
Cho douňské do vaší kuchyně.
Pro lepší náladu a hezčí září.

Ochutnejte vše, co nám na še
příroda, zahrady i sady a lesy
nabízí pro naši kuchyni, dopřej -
te si to, co pro naše předky bylo
běžné, ale my na to za pomněli.

Oprava bývalé hájovny
v le soparku Cibulka stá -
la 1,4 milionu korun. Ob-

jekt byl v havarijním stavu,
pode psaly se na něm také ne -
vhodné zásahy, například zpev-
nění bezprostředního okolí
stav by betonem. Obnovu platil
pražský magistrát, opravu po -
tom zajistil magistrátní odbor
ochrany prostředí.

Oprava hájovny spočívala
v odstranění vlhkosti odvětrá-
vacím kanálem uvnitř i kolem
objektu, omítky byly odsoleny,

byla provedena také výměna
krovu a střešní krytiny, okna
byla repasována a pracovalo se
i na tom, aby omítky dostaly
probarvený odstín. Obnovou
ale prošlo i přímé okolí bývalé
hájovny. Práce byly o to kompli-
kovanější, že se jed ná o památ-
kově chráněný objekt.

„Rekonstrukce hájovny za-
vršila tříletou obnovu celého
areálu lesoparku, kdy byla
postup ně provedena oprava
rozhledny, poustevny, objektu
studánky, rybníčku a také ně -

Lesopark Cibulka
má opravenou hájovnu
Oprava bývalé hájovny zakončila obnovu
lesoparku Cibulka. Ta trvala tři roky
a zahrnovala opravu rozhledny, poustevny,
studánky, rybníčku a také některých soch. 

kterých soch. V roce 2016 pro-
šla obnovou část lesních pěšin
a cest. Na opravu bohužel stále
čeká samotná usedlost a čínský
pavilon, který ovšem není v ma-
jetku hlavního měs ta,“ uvedla
radní hlavního města Prahy
Jana Plamínková.

Oprava hájovny
■ Oprava objektu bývalé hájovny skončila v létě, stála 1,4 mi-
lionu korun.
■Objekt byl předtím v havarijním stavu, provedeny v něm také
v minulosti byly nevhodné zásahy.
■ Práce byly hrazeny z rozpočtu Magistrátu hlavního města
Prahy.
■ Původní hospodářskou usedlost Cibulka v roce 1815 zakou-
pil pasovský biskup Thun-Hohenstein, který dal v letech
1817–1826 celý areál upravit a doplnit řadou romantických
staveb a soch do podoby anglického parku.

Původní usedlost Cibulka
v roce 1815 zakoupil pasovský
bis kup Thun-Ho henstein, který
dal v letech 1817–1826 celý
areál upravit a doplnit řadou ro-
mantických sta veb a soch do
podoby anglického parku. Use-
dlost získala podobu empíro-
vého zámečku, který doplňoval
promyšlený park a lesopark. Po
jeho smrti Cibulka vyhořela
a začala chátrat. 
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služby

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.

Umývadla, vany a WC mísy
Umývadla, 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.
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servis Prahy 5

sobota 16. 9. 13.00–16.00
■ Kroupova x Kutvirtova

neděle 17. 9. 13.00–16.00
■ V Klukovicích x Bublavská

sobota 23. 9. 13.00–16.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké 

sobota 23. 9. 9.00–12.00
■U Šalamounky x K Měchurce

sobota 30. 9. 13.00–16.00
■ Butovická x Mezi Lány

neděle 1. 10. 13.00–16.00
■ V Břízkách (č. 11)

neděle 1. 10. 9.00–12.00
■ Musílkova x Schodová

Hrazeno z rozpočtu
MHMP

15. 9.–16. 9.
■ Na Hřebenkách (u č. 13)
■ Zahradníčkova x Brdlíkova

22. 9.–23. 9.
■ V Cibulkách x Musílkova
■Vrchlického x Pod Klamovkou

29. 9.–30. 9.
■ Česká x Urbanova (č. 8)
■ Nad Klikovkou (u č. 11)

6. 10.–7. 10.
■U Šalamounky x K Měchurce
■ U Jinonického rybníčka

13. 10.–14. 10.
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Pod Hájem x U Pernikářky

20. 10.–21. 10.
■ Štorkánova (parkoviště)
■ U Blaženky (u č. 51)

27. 10.–28. 10.
■ Nad Mlynářkou x Mošnova
■ Na Farkáně x Od Vysoké 

3. 11.–4. 11.
■ Urbanova (parkoviště)
■ Brdlíkova (u zdi hřbitova)

10. 11.–11. 11.
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ Na Hutmance x U Waltrovky

17. 11.–18. 11.
■ Donátova (u hřiště)
■Mrázovka x Nad Bertramkou

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Kontejnery budou přista-
vovány vždy v pátek
v dopo ledních hodinách,

nejpozději do 10.00 ho din a ná-
sledně dle potřeby měněny. Po-
slední odvoz bude pro bíhat vždy

v sobotu v odpoledních hodi-
nách, nejpozději v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné odlo-
žit třeba starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
vany a WC mísy.

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. Ta zajistí, aby vy-
užitelné od pady bylo možné
předat k dalšímu využití.

13. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

14. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

15. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

18. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

19. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (u supermarketu)

20. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)

21. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská

22. 9. 14.00–18.00 hod.
■U Železnič. mostu x Nádražní

25. 9. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

26. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Vrchlického x Starokošířská

27. 9. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

29. 9. 14.00–18.00 hod.
■U Sm. hřbitova x K Vodojemu

2. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

3. 10. 16.00–20.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

4. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

5. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží (proti č.
19)

6. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

9. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

10. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova

11. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

12. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
(parkoviště)

13. 10. 16.00–20.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

Štěpkování dřevního odpadu
■Bezplatné štěpkování dřevního odpadu mohou využívat ob-
čané Prahy 5 celoročně, a to každý první pátek v měsíci od
12.00 do 18.00 hodin na adrese Hlubočepská proti č. 32 (par-
koviště u bývalého zdravotního střediska).
■ Na místě najdou štěpkovač s obsluhou, zpracovat lze větve
s průměrem do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dře-
věného materiálu). 

Kontejnery
pro sběr bioodpadu

neděle 8. 10. 13.00–16.00
■ Holyňská x Švábova

sobota 14. 10. 13.00–16.00
■Pod Hybšmankou (proti č. 12)

sobota 14. 10. 9.00–12.00
■ Baldové x Vejražkova

neděle 29. 10. 13.00–16.00
■ U Nesypky x U Plátenice

neděle 17. 9. 9.00–12.00
■ Brdlíkova (parkoviště)

neděle 17. 9. 9.00–12.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem

neděle 24. 9. 9.00–12.00
■ U Malvazinky č. 24

neděle 24. 9. 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova

neděle 1. 10. 9.00–12.00
■ Nám. 14. října x Preslova

neděle 1. 10. 9.00–12.00
■ Kvapilova (mezi č. 3–5)

neděle 8. 10. 9.00–12.00
■ Na Farkáně x Od Vysoké
(pro ti č. 11)

neděle 15. 10. 9.00–12.00
■ U Šalamounky x nám. J.
Mach ka

neděle 22. 10. 9.00–12.00
■ Na Hutmance x U Waltrovky

neděle 29. 10. 9.00–12.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská

neděle 5. 11. 9.00–12.00
■ U Nesypky x U Plátenice

neděle 12. 11. 9.00–12.00
■ Butovická x Mezi lány

neděle 19. 11. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej

neděle 26. 11. 9.00–12.00
■ U Dětského hřiště x Karl -
štejn ská

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5

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

příp. kuchyňský bioodpad rost-
linného původu, ne na živočiš -
né zbytky). Po celou do bu při-

stavení bude u kontejneru od-
borná obsluha, která zamezí
od ložení nesprávného druhu
odpadu. Pokud dojde k naplně -
ní kontejneru, tak bude přista-
ven kontejner nový.
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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 1m3 za
měsíc. Pro ostatní uživatele je
odložení odpadu zpoplatněno

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

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

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

Sběrný dvůr
Puchmajerova

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

Sběrný dvůr
Klikatá
Sběrný dvůr Klikatá (Kli-

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

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

Otevírací doba
Letní čas Zimní čas

Pondělí 8.30–18.00 8.30–17.00
Úterý 8.30–18.00 8.30–17.00
Středa 8.30–18.00 8.30–17.00
Čtvrtek 8.30–18.00 8.30–17.00
Pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
Sobota 8.30–15.00 8.30–15.00

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

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.
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24. 9. 9.00–12.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)
■ Vstavačová (u reten. nádr že)

8. 10. 13.00–16.00
■ K Fialce (plocha u č. 1219)

14. 10.13.00–16.00
■ K Hájům x Okruhová

15. 10. 13.00–16.00
■ Náměstí na Lužinách (od-
stavná plocha)

21. 10. 09.00–12.00
■ Chalabalova (u č. 1611/7)
■ K Řeporyjím x K Chabům

22. 10. 13.00–16.00
■ 5. máje (plocha proti č. 325)

28. 10. 13.00–16.00
■ K Opatřilce (křižovatka s ul.
K Jihu)

28. 10. 13.00–16.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)

4. 11. 9.00–12.00
■ K Řeporyjím x V Brůdku
■ Náměstí Na Lužinách

5. 11. 9.00–12.00
■ K Fialce (plocha u č. 1219)

11. 11. 13.00–16.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)
■ Vstavačová (u reten. nádr že)

12. 11. 09.00–12.00
■ K Hájům x Okruhová
■ U Kašny (13.00–16.00)

18. 11. 09.00–12.00
■ Chalabalova(u č. 1611/7)
■ 5. máje (13.00–16.00)

19. 11. 09.00–12.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)

13. 9. Petržílkova parkoviště u č. 2267/12
13. 9. U Jezera parkoviště proti č. 2039
14. 9. Borovanského křižovatka s ul. Kurzova
14. 9. Melodická křižovatka s ul. Operetní
15. 9. Fantova parkoviště u č. 1742/23
15. 9. Nušlova parkovací záliv proti č. 2289/43
18. 9. K Řeporyjím křižovatka s ul. K Chabům
18. 9. Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159/16
19. 9. Janského parkoviště proti č. 2370
20. 9. Amforová proti č. 1895/24
20. 9. Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
21. 9. Kodymova mezi parkovacími zálivy
22. 9. Hábova parkoviště před č. 1564
22. 9. Pod Viaduktem u stanoviště na tříděný odpad
25. 9. Jaroslava Foglara parkovací záliv
25. 9. K Sopce zpevněná plocha
26. 9. Vstavačová u retenční nádrže
27. 9. Chlupova proti č. 1800 (u MŠ)
27. 9. V Hůrkách na chodníku proti ul. Seydlerova
29. 9. Bellušova parkoviště proti č. 1804/7
29. 9. Červeňanského nástupní ostrůvek BUS
2. 10. Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764
2. 10. Podpěrova před MŠ – u č. 1879
3. 10. Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů

Velkoobjemové
kontejnery 

Sběr
biologického odpadu

INZERCE V5-0935

Do kontejnerů na biood-
pad lze vhazovat listí,
trávu, plevel, zbytky ovo -

ce, zeleniny, čajové sáčky, kávo-
vou sedlinu, zbytky rostlin, pili -

ny, dřevní štěpku z větví stromů
a keřů, hlínu z květiná čů, spa-
dané ovoce a podob ně. Nepatří
sem zbytky jídel, jedlé oleje,
kos ti, maso, kůže.



23www.vase5.cz

doprava

Omezení čeká na motoris -
ty například v případě
uli ce Bieblova, zde platí

od konce srpna uzavírka komu-
nikace, je třeba s ní počítat až
do konce října. Ulice je zcela
uzavřena, konkrétně jde o úsek
od ulice Radlická po křižovatku
s ulicí Na Doubkové a Na Skal -
ce. 

Důvodem této uzavírky je
opra va komunikace. Řidiči mu-
sejí využít objízdnou trasu, kte -
rá je vedena ulicí Radlickou, Os-
trovského a U Santošky, a to
obousměrně s tím, že současně
bude upraven signální plán svě-

telně řízených křižovatek na té -
to objízdné trase.

Do 20. září potrvá oprava po -
vr chu vozovky na Plzeňské uli -
ci. Proto došlo k zúžení vo zov -
ky na jeden jízdní pruh. 

Uzavírky části jízdních pru -
hů se mění podle postupu prací
a doprava je vedena vždy po
zby lé části komunikace v jed-
nom jízd ním pruhu.

Strahovský tunel bude uza-
vřen od 7. října od 23.00 hodin
do 8. října do 5.00 hodin, a to ve
směru na Břevnov. V tunelu do-
chází několikrát měsíčně k pra-
videlné údržbě.

Železniční den se bude ko -
nat 23. září a připraven
bude hodně bohatý pro-

gram. Začíná se v 9.00 hodin
ráno a bavit se bude možné až
do 18.00 hodin, a to nejen na
smíchovském nádraží, ale na
dalších místech v Praze. Připra-
veny budou třeba jízdy parním
vlakem, historickým motorá-
kem či moderními nízkopodlaž-
ními jednotkami. Konkrétně
pů j de o možnost projet se mo-
toráčkem Hurvínkem a moder-
ními vlaky RegioShark a Inter-
Panter. Nachystány ale bu dou
i prohlídky technického zázemí
praž ské železnice nebo jízdy
šlapací drezínou. Nebudou chy-
bět ani historické tramvaje
a au tobusy a bude také možné
nakouknout do jindy nepřístup-
ných míst. 

Na nádraží Praha-Smíchov
bude představena příměstská

Kde si dát pozor
■ Omezení čeká na motoristy v ulici Bieblova, zde platí od
konce srpna uzavírka komunikace, je třeba s ní počítat až do
konce října. Ulice je zcela uzavřena, konkrétně jde o úsek od
ulice Radlická po křižovatku s ulicí Na Doubkové a Na Skalce.
■ Důvodem této uzavírky je oprava komunikace.
■ Do 20. září potrvá oprava povrchu vozovky na Plzeňské
ulici. Proto došlo k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Uza-
vírky části jízdních pruhů se mění podle postupu prací a do-
prava je vedena vždy po zbylé části komunikace v jednom jízd-
ním pruhu.
■ Strahovský tunel bude uzavřen od 7. října od 23.00 hodin
do 8. října do 5:00 hodin, a to ve směru na Břevnov kvůli pra-
videlné údržbě.

Smíchov v září

ovládnou vlaky
Pražský železniční den vypukne koncem září na Smíchově. Slavit
se tady bude pětadvacáté výročí zapojení železnice do systému
pražské integrované dopravy. Na Smíchov přijede i parní vlak. 
elektrická jednotka CityElefant
v nátěru „25 let železnice
v PID“, budou zde přistavena
železniční vozidla k možné pro-
hlídce, k vidění bude modelová
železnice a k poslechu zahraje
kapela.

Zpřístupněné budou prosto -
ry lokomotivního depa ve Vršo-
vicích i zázemí pro údržbu

vlaků v Michli. Prohlédnout si
budete moci také Výtopnu Zlí-
chov nebo Království železnic.
Přímo na smíchovském nádraží
bude otevřena výstava o histo-
rii i budoucnosti železnice
v Pra ze.

Jak sami pořadatelé upozor-
ňují, jde o připomenutí výročí,
které je „relativně malé, ale

zato velmi významné“. Slavit se
bude na Smíchově pětadvacáté
výročí zapojení železnice do sy-
stému pražské městské hro-
madné dopravy, tedy chvíle,
kdy se začaly uznávat před-
platní jízdenky Dopravního
pod niku i v osobních vlacích na
území Prahy. Stalo se tak 1. říj -
na roku 1992.

Několik dopravních omezení čeká
v následujících týdnech na řidiče, kteří
budou projíždět pátou městskou části.
Uzavřeny jsou některé ulici, neprůjezdné
budou z důvodu pravidelné údržby také
tunelové komplexy.

Dopravní uzavírky
v Praze 5
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luštění

V tajence najdete citát Miroslava Huptycha.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.

INZERCE V5-0931

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
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INZERCE V5-0930

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

Zářijové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

Pobočka v Ostrovského za -
čne nový školní rok před-
náškou Marie Terezie,

a to ve středu 13. září. Jde o ak -
ci v rámci projektu Staletá vý-
ročí 1917–2017, v nichž bu dou
postupně představovány vý-
znamné osobnosti a milníky
historie. O Marii Terezii se bude
mluvit coby o barokní ženě
v epoše osvícenství. Například
v listopadu dostane prostor Jan
Blažej Santini – Aichel, tvůrce
zázraků.

Ve smíchovské pobočce bu -
dou i v letošním roce pokračo-
vat osvědčené akce, jako jsou
třeba počítačové kluby pro seni-
ory. Všechna počítačová set -
kání se konají ve středu, a to od
14.00 do 15.30. V září se nad-
šenci do počítačů, kteří se ale

ještě mají co učit, sejdou nad té-
maty Počítače pro začátečníky,
kdy si účastníci nováčci s lek-
tory naplánují lekce. Pokročilí
se sejdou koncem září a budou
si opakovat to, co se naučili
loni.

V říjnu už se počítačové kur -
zy rozjedou naplno. Jedna lekce
se bude věnovat funkcím klá-
vesnice, učit se s ní budou za-
cházet nováčci. Pro zkušenější
je naplánována hodina Sociální
sítě, kde se bude mluvit o tom,

co tento fenomén dnešní doby
vlastně je, k čemu slouží a jaké
jsou výhody a nevýhody této
služby. Následovat bude téma
Základy internetu pro začáteč-
níky a nákupy na Aukro.cz pro
pokročilé.

Oblíbený je na Smíchově i cy-
klus přednášek Ženy a muži
v českých dějinách. Ani s tím se
jeho fanoušci nemusejí loučit,
pokračuje opět od září. Cyklus
má za cíl představit vybrané
osobnosti našich dějin, a to
spravedlivě ženy a muže, kteří
sice nejsou notoricky známí,
ale jsou neméně významní. Do
konce roku bude detailně před-
staven Tomáš Štít ný ze Štítné -
ho, Jan Žižka před vzplanutím
husitských bouří, Václav IV.
a Jeroným Praž ský.

Počítačové kurzy a přednášky

v městské knihovně

Atraktivní program určený všem věkovým
kategoriím od nejmenších dětí přes
studenty až po dospělé či seniory se po
letních prázdninách vrací do poboček
Městské knihovny v Praze 5. Konat se
budou opět i tradiční akce. 

Co čeká čtenáře
■ Například pobočka v Ostrovského začne nový školní rok
přednáškou Marie Terezie, a to ve středu 13. září. Jde o akci
v rámci projektu Staletá výročí 1917–2017, v nichž budou po-
stupně představovány významné osobnosti a milníky historie.
■ Ve smíchovské pobočce budou i v letošním roce pokračovat
osvědčené akce. Počítačové kluby pro seniory se konají ve
středu, a to od 14.00 do 15.30. V září se nadšenci do počítačů,
kteří se ale ještě mají co učit, sejdou nad tématy Počítače pro
začátečníky, kdy si účastníci nováčci s lektory naplánují lekce.
Pokročilí se sejdou koncem září a budou si opakovat to, co se
naučili loni.
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volný čas

Akci pořádá tradičně spo-
lek KRUH. Letos se bu de
konat posedmé, a to od

30. září do 1. října. Tématem le-
tošního Dne architektu ry je vo -
da a město. Na akci se po dílejí
na desítkách míst v Čes ku ar-
chitekti, urbanisté, historici
i dal ší odborníci. Festival před-

staví nejen stavby přímo spo-
jené s vodou, ale i současnou
architekturu, industriální stav -
by a historicky cenné objekty.

„Den architektury byl inspi-
rací vzniku mnohých spolků
a iniciativ, které festival tvoří
a dávají významu spolutvorby
veřejného prostoru reálný smy -

Poznejte netradiční
místa páté městské části
Poznat netradiční místa či unikátní budovy,
prostě nakouknout tam, kam se běžný
smrtelník jindy nepodívá nebo se
o vybraném místě dozvědět celou řadu
zajímavostí. Láká vás tahle představa?
Vydejte se na některou z prohlídek v rámci
Dne architektury.

sl,“ říká k festivalu jeho zakla-
datelka a držitelka titulu Ar -
chitektka roku 2016 Marcela
Steinbachová s tím, že v sou-
časnosti probíhá diskuse o vy-
užívání břehů řek a vodních
ploch jako veřejného prostoru
ve městě a právě téma vody, jak
z pohledu tvorby měst, tak z po-
hledu aktuálních problémů se
zdroji, je velice aktuální.

V Praze 5 bude možné po-
znat několik zajímavých budov.
Třeba budovu Ústřední banky
ČSOB, která je vý razným poči-
nem českého architekta Josefa
Pleskota. Svou archi tekto nic -
kou střídmostí a ma teriálovou
poctivostí se sídlo ČSOB v Rad-
licích stalo protikladem opu-
lentních staveb bankovních do -

mů z 90. let. Budo vu bude mož -
né poznávat v sobotu 30. září.
Ve stejný den bude možné se
seznámit se zajímavými vilami
na cestě z Radlic na Mal vazin -
ky. Pedagožka Sta nislava Mic-
ková všechny pří chozí provede
ko lem Smíchovského hřbitova
a zajímavých vil od Jana Gil-
lara, Františka Zelenky a vi ly
Winternitz od Adolfa Loose.

Výtvarník David Černý pro-
vede 1. října hosty prostorem
Meetfactory, které sám zaklá-
dal. Návštěvníci se dozvědí za-
jímavosti o budově, která dříve
sloužila jako továrna na výrobu
skla. Provoz výroby broušené -
ho skla a posléze i známých
skleniček Durit byl ukončen
roku 1935.

INZERCE V5-0936
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hudební školka
s hlídacím studiem

❋ taneční přípravka
❋ miniškolka v přírodě
❋ letní příměstský tábor

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

www.skolkaslavicek.cz

K opravám muselo dojít
kvůli masivním průsa-
kům podzemní vody, de-

gradaci odvodňovacích sys té mů
a nosným systémům ob kladů
stanice. Stavební práce byly
rozděleny do tří etap. Stanice
by la pro cestující uzavřena od
začátku letošního roku.

První etapa stavebních prací
v technických prostorách sta-
nice začala bez omezení provo -
zu s cestujícími již 1. listopadu
2016. V první fázi byla prove-
dena především demontáž ob-
kladů a podhledů. Během dru -
hé etapy došlo ke kompletní
in jektáži průsaků, sanaci ostě -
ní a montáži nového odvodňo-
vacího systému. 

„Každé uzavření stanice je
pro cestující pochopitelně ne-
příjemné, ale rekonstrukce byla
nezbytná. Jsem rád, že se poda-
řilo stanici otevřít ještě před
koncem letních prázdnin. Další
fáze rekonstrukce již bude pro-
bíhat za plného provozu. Při

pracovní návštěvě Berlína jsem
si ověřil, že lidé bez problémů
snesou trochu nepohodlí, hlav -
ně když nemusejí složitě řešit
přestup na náhradní dopravu,“
řekl Petr Dolínek, náměstek
pri mátorky pro dopravu, sport
a volný čas.

Došlo také k modernizaci os -
větlení ve stanici, úpravě požár -
ní signalizace, vzducho techni ky
i rozhlasu ve stanici a ka me ro -
vého systému. Zároveň byly na-
hrazeny některé nevyhovující
materiály z hlediska požární
bez pečnosti.

„Kromě technologických
úprav, díky kterým už nebude
docházet k průsakům spodní
vo dy, se také Jinonice podařilo
oživit vzhledově, což zvý ší kom -
fort cestujících,“ řekla Adri ana
Krnáčová, primátorka hlavního
města Prahy.

„Jsem rád, že se DPP daří
plnit plán rekonstrukcí stanic
metra. V případě Jinonic se ve-
řejná část úrovně nástupiště

Jinonice otevřeny,
na Andělu začne oprava schodů

Po půl roce se cestujícím znovu otevřela
stanice metra Jinonice.  Ta procházela kom-
pletní rekonstrukcí a vlaky metra tak stanicí
pouze projížděly. Nové omezení v metru
ale na obyvatele Prahy 5 čeká od poloviny
září, a to v metru na Andělu.

zásadně změnila, a to repasí
a vyčištěním obkladů Vízner,
realizací nových keramických
obkladů, položením dlažeb
u hra ny nástupiště, která byla
vyměněna v celém rozsahu.
Dále byly realizovány nové pod-
hledy a opláštění rampy s ka-
bely a staničním rozhlasem,“
doplnil Martin Gillar, předseda
představenstva a generální ře-
ditel DPP.

Třetí etapa bude provedena
za plného provozu stanice.
Půjde už jen o drobné stavební
úpravy, dokončení prací na roz-
vodech a zařízeních. Komplet -
ně tak bude rekonstrukce sta-
nice metra Jinonice ukončena
do 17. listopadu 2017. Celkové
náklady budou zhruba 145 mi-
lionů korun.

Stanice byla oficiálně otevře -
na 26. října 1988 pod náz vem
Švermova, o dva roky později
došlo k jejímu přejmenování
na současný název. Jedná se
o jednu z nejméně vytížených
stanic metra v Praze, v pracov -
ní den stanicí projde přibližně
12 500 cestujících. Stanice je
zajímavá po umělecké stránce,
pilíře nástupiště a stěny jsou
obloženy unikátními skleněný -
mi obklady od sochaře Franti-
ška Víznera.

Naopak cestující, kteří využí-
vají metro na Andělu, musejí
počítat s omezením. Dočasně
zde totiž dojde k uzavření vstu -
pu a výstupu ze stanice metra
směrem ke křižovatce Anděl.
Důvodem je výměna pohybli-
vých schodů a dalších prací.
K opatření dojde v pondělí 18.
zá ří a potrvá poměrně dlouho.
Předběžně je znovuotevření vý-
stupu a vstupu do me tra naplá-
nováno na červen příštího ro -
ku. Cestující tak budou muset
deset měsíců využívat pro
vstup a výstup z me tra vestibul
směrem k autobusovému obra-
tišti Na Knížecí.

Protože je Anděl důležitá do-
pravní tepna, dotkne se ome-
zení i cestujících, kteří využí-
vají k dopravě po Praze
tram vaje. Pro přestup na linku
metra B z tramvajových linek
bude možné využít stanice Smí-
chovské nádraží a Karlovo ná-
městí. 

Kromě informačních letáků
a hlášení ve stanicích metra
budou cestující v prvních dnech
omezení, vždy od 6.30 hodin
do  21.00 hodin u stanice metra
Anděl na omezení upozorňovat
informátoři a budou na místě
cestujícím radit, jaké spojení
využít. Omezení se dotkne i In -
focen tra Anděl, které nebude
po dobu uzavření vstupu do sta-
nice v provozu. 

INZERCE V5-0919
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kultura

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V5-0937

Slovo kimono původně označovalo
všech ny typy oblečení, až později se
začalo používat pro tradiční dlouhé

roucho. Kimono je rovně střižené, sahá po
kotníky a má široké a dlouhé rukávy. Váže
se kolem těla, a to levou stranou přes pra-
vou. V současnosti ho nosí především ženy
při zvláštních příležitostech. 

Na Smíchově bude možné poznat tento
tradiční japonský oděv ve čtvrtek 21. září.
K vidění budou modely historické z 20.
a 30. let minulého století a z let pováleč-
ných. Tato doba je označována jako barev -
né období. Japonská společnost se tehdy
otevřela evropské kultuře.

„Rádi dáváme prostor nevšedním a zají-
mavým akcím, které kulturu ukazují i ji -
nak, než je v uměleckých galeriích běž -
né. A Kimono show je jedna z nich,“ míní
ředitelka smíchovské Galerie Portheimka
Jaroslava Malíková. Modely, které bude mít
veřejnost možnost zhlédnout, vybrala ja-
ponská stylistka Kumie Holý, která má
zkušenosti i z filmového průmyslu.

„Chceme ukázat zejména modely z 20.
a 30. let minulého století, tedy z doby, kdy
na japonskou módu výrazně působily ev-

ropské vlivy a objevovaly se v ní prvky se-
cese a Art deco,“ popsala výběr Kumie Holý
s tím, že Japonky v té době zažívaly první
vlnu emancipace.

„Jejich kimona hýřila okázalou pestroba-
revností a vzorováním. Vycházela z několi-
kasetleté tradice, a přitom byla nově extra-
vagantní, šlo v podstatě o revoluční přís tup,
ale i zcela nový design,“ popisuje trendy. 

Podle jejího názoru však kimono není
zdaleka jen dámské oblečení, ale jde o sku-
tečné umělecké dílo. „A není to jen otázka
módy. Je to životní styl. Chceme také ná -
vštěvníkům ukázat, že i japonské kimono
může být zpestřením jejich každodenní
módy. Že kimonová kultura není cosi upja-
tého a vhodného jen ke slavnostním příleži-
tostem, ale je to věc stále živá a inspirující,”
dodává Kumie Holý, manželka japanologa
a dřívějšího ředitele českého centra v Tokiu
Petra Holého.

Park na Smíchově
ožije přehlídkou kimon
Poznávat krásu a tajemství tradičního japonského oděvu
kimona, bude možné v parku před Galerií Portheimka.
Konat se tady bude ojedinělá přehlídka Kimono show.
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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

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.cz
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 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

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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Na potíže s parkováním na
ulicích se musejí připra-
vit obyvatelé třinácté

městské části. V ulicích je na
čištění s předstihem upozorní
dopravní znač ky, na nich bude
vyznačena i do ba, po kterou bu -
de k úklidu docházet. Auta,
která nebudou pře par ko vána,
budou odtažena.
■ 18. 9. 2017 Anny Rybníčkové,
Karla Kry la, Nad Dalejským
údolím, Raichlova, Švejcarovo
náměstí
■ 19. 9. 2017 Drimlova, Herčí-

kova, Janské ho, NN3456
■ 20. 9. 2017 Borovanského,
Janského, Klausova, Kurzova,
Netouškova, Přecechtělova
■ 21. 9. 2017 Bašteckého, Jan-
ského, Pavrovského, Prusíko -
va, Přecechtělova
■ 22. 9. 2017 Flöglova, Hábova,
Heranova, Hostinského, Káli-
kova, Klukovická, Líšnic ká,
NN3448, Šostakovičovo ná-
městí, Vackova, Vlachova
■ 25. 9. 2017 Chalabalova, Ko-
ciánova, Kovářova, NN3447,
Kuncova, Lýskova, Mlá dí

■ 26. 9. 2017 Fantova, Horáko -
va, Kettnerova, NN1798, Tráv-
níčkova
■ 27. 9. 2017 Bellušova, Holý-
šovská, Chlupova, Neustupné -
ho, NN3452
■ 29. 9. 2017 Archeologická,
Bronzová, Sezemínská, spojka
Bronzová-Zázvorkova, U Jeze -
ra, NN3453, Zázvorkova
■ 2. 10. 2017 Amforová, Brdič-
kova, Kolovečská, Podpěrova
■ 3. 10. 2017 Archeologická,
Mo drá, Böhmova, Mohylová,
NN3091, Píškova, Zvoncovitá

■ 4. 10. 2017 Husníkova, Ovčí
hájek, NN3469, Suchý vršek,
V Hůrkách, NN3468
■ 5. 10. 2017 Fingerova, Na Zla -
tě, Petržílkova, Seydlerova,
NN4543, Volutová
■ 6. 10. 2017 Běhounkova, Do -
mi nova, Blattného, Kodymo va,
Mezi Školami, NN4541, Nušlo -
va

Úklid komunikací
v třinácté městské části
Podzimní komplexní úklid komunikací čeká třináctou městskou
část. Obyvatelé třináctky i její návštěvníci by proto měli věnovat
pozornost dopravnímu značení. Čistit se budou ulice od pondělí
18. září do pátku 6. října.

Do marketingu vydavatelství A 11 přijmeme

Specialistu předplatného, distribuce a výroby
Náplň práce:

● Předplatné (správa, rozvoj a cenová politika)

● Customer care (komunikace s předplatiteli a podpora
zákaz níků)

● Distribuce (správa databází a distribučních kanálů, logistika
a objednávky distribuce)

● Výroba (objednávka tisku včetně rozdělovníku expedice,
optima li zace cen výroby)

● Vyhodnocování výsledků, zpracování analýz, statistiky

Své CV zasílejte na julie.langerova@a11.cz
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postřehy Víta Olmera
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

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

Úplatky, jako jedna z fo -
rem korupce, mají u nás
světově uznávanou tra-

dici. Za totáče, pravda, se neda -
ly s levelem takových Pandurů
srovnávat, většinou to bývala
spíš „petty corruption“ – malá,
každodenní záležitost. 

Když se měl narodit můj prv -
ní synek, byl jsem upozorněn,
že panu docentovi v porodnici
je třeba dát všimné, a to v mar-
kách. Opatřil jsem tyto u veks-
láků a v den slehnutí předal

Úplatečky, úplatky…
obálku porodníkovi, zatímco
že  na úpěla na čekačce. Pan do-
cent mi kladl nekonečné otázky
stran kinematografie a here-
ček, zatímco já se potil, proč už
proboha nejde na sál! Po chvíli
se otevřely dveře a sestra mi
oznámila, že mám chlapečka.
I pan docent, aniž by se zapýřil,
s obálkou čouhající z kapsy
pláš tě, mi srdečně pogratulo-
val.

Jeden čas pro získání nové
škodovky se muselo s obálkou
přes vedoucího čínské restau-
race v Mladé Boleslavi, padre
padroneho pohostinsko-auto-
mobilové mafie, propojené s po-
licií. 

Po poruchové škodovce mi
poradili zakoupit sobě Dacii, ru-
munskou verzi Renaultu. Ten-
tokrát se šlo přes slepého ma-
séra, který masíroval paničky
papalášů. Na Jarově byly ukry -
ty dva nové kousky, prodat mi -

mo pořadník se daly jen proto,
že byly tzv. „poškozené“. Jeden
vůz totiž neměl žárovičku ve
vnitřním osvětlení, u druhého
chyběl gumový kobereček.

Na cestu mi, blaženému, na-
čepovali plnou nádrž, ale sto
metrů od mototechny všechen
benzin vytekl, protože nádrž
u této parodie rumunských pas-
tevců koz na francouzskou
znač ku, byla prasklá. Namítali,
že je to už za branami moto-
techny, ale když jsem opět sáhl
do kapsy, to nějak svařili.

Můj známý zubař, slušný člo-
věk, marně bojoval s úplatky ve
formě bonboniér (měl cukrov -
ku) a lahví alkoholu (nehodlal
se stát opilcem), které mu vnu-
covali pacienti. Tyto pak tedy
putovaly v koloběhu k úřední-
kům, řemeslníkům a prodava-
čům nedostatkového zboží, tře -
ba tenisových míčků. Některé
lahve jsem na požádání zubaře

se slevou prodával známým
pinglům, kteří je pak rozlévali
s velkým ziskem. Mně dentista
zato tenkrát vylepšil chrup  –
kam se s tou zářivou bělostí
hra bal Jiří Krampol. 

Zlaté to byly časy, kdy stačila
lahev, bonboniéra, nebo stoveč -
ka do kapsy. Zkuste to dnes! Ale
nemusíme z toho být v depresi:
úplatky se na světě praktiko-
valy vždy a praktikovat budou.
Ovšem nejsme všichni jako an-
glická královna Anna Boleyno -
vá, která před svojí popravou
podsunula katovi obnos ve zla -
tě, aby, jak se traduje: „Odvedl
dobrou práci.“

Jako důchodce bych se chtěl
tímto pokorně obrátit na kormi-
delníky naší země, aby nařídili,
že úplatky budou regulovány
v rozumné, doporučené výši,
eventuálně budou řádně spadat
do blahodárně fungující, všemi
tak oblíbené EET.
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