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POřád jezdit do servisu?

To už by Vás ani nehLO.
Nové Polo.  

Kvalita prověřená generacemi.

Již od 

292 900 Kč
nebo 4 500 Kč měsíčně*

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

www.volkswagen.cz/polo

Pro nové začátky.

* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis 

po celou dobu pronájmu vozidla včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato 

individuální nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN 

s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší 

(více informací získáte u autorizovaného prodejce Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Polo: 3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km. 

Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz



Vážení čtenáři,
líbilo by se vám dostat se
z Prahy 5 na Prahu 6 rychle
a jednoduše bez zbytečného
objíždění „půlky“ Prahy? Po -
tom asi patříte mezi příz niv -
ce takzvaných tunelbusů. Ty
by projížděly tunelem Blan -
ka, výrazně by tak zrychlily
po hyb cestujících mezi pět-
kou a šestkou. Mluví se o nich
už řadu let, v posledních týd-
nech se jejich (ne)zavedením
zabývá i pražský magistrát.
Jaký mají názor na tuto do-

pravní novinku zastupitelé páté městské části? Jsou pro,
nebo proti? A co si o plánu myslíte vy? Pětku dobře zná he-
rečka Patricie Solaříková. Vybrala si ji jako místo k životu,
co tady má ráda? A jak se jí hraje už třináct let v oblíbeném
seriálu Ulice? Blíží se Vánoce, přinášíme vám proto tipy na
to, kam se vydat a také nápad, kde si pořídit vánoční cu-
kroví, pokud se vám prostě nechce stát hodiny a hodiny
u trouby. Nezapomínáme ani na dvě důležitá témata, a to
dopravu, konkrétně přinášíme novinky o Radlické radiále
a parkování, a na školství. Co zajímavého se děje v pětko-
vých školách?

Vaše Zuzana
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Uzavírky silnic
v Praze 5

Od 1. do 30. listopadu je uzavřena
ulice Bieblova, konkrétně  v úse -
ku od ulice Na Skalce k ulici

U Santošky. Objížďka vede ulicemi Ko-
váků–Na Skal ce–Ostrov ského–Ra dlic -
ká–U Santoš ky. Do 1. prosince je po -
tom třeba po čítat s omezením v ulici
Vltavská me zi křižovatkami ulic Sta -
ropramen ná a Svornosti. Pracuje se
zde na silnici.

Kryštůfek
a lesní bytosti

Pohádku Kryštůfek a lesní bytosti
mohou zhlédnout nejmenší divá -
ci v KD Mlejn, a to v neděli 26. lis-

topadu od 15.00 hodin. Kryštůfek se
ztra tí v lese a objeví díky tomu lidem
ukrytou tvář Matky přírody, která mu
skrze různé bytosti pomáhá nalézt ces -
tu ven. 
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Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

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

internet na praze 5 

od 290 kč

INZERCE V5-1127

Zábavný program si na listopad a pro-
sinec připravily pětkové pobočky
městské knihovny. Na Barrandově to

je každé pondělí a středu pohádkové před-
stavení Kateřiny Boušové a Papírových
pimprlat. Hrají se klasické pohádky. Na
programu je do konce roku Princ Bajaja,
příběh O chytré princezně, Potrestaná pý -
cha a od 11. do 21. prosince pohádka Půj-

dem spolu do Betléma. Vstup na pohádky
je zdarma, představení začíná vždy od
17.00 hodin. Na Smíchově se zase scházejí
milovníci deskových her v tamním klubu,
a to vždy pravidelně ve čtvrtek s man želi
Slaninovými. Klub se schází vždy od 16.00
hodin, vstup je také volný. Výhodou je, že
se pod vedením lektorů můžete naučit
i hru, kterou jste dosud neznali.

Pohádky a hry
v pobočkách knihovny

Vypůjčte si
kompostér

Zdarma si mohou obyvatelé Prahy vy-
půjčit kompostér. Podmínkou je je ho
umístění na vlastním či pronajatém

oploceném pozemku. Zájemci mohou po-
žádat o kompostér přes internetový formu-
lář na stránce www.odpadovecentrum.cz
nebo mohou vyplnit papírový formulář

a zaslat ho nebo osobně předat na pře de -
psa nou adresu. Žadatelem musí být fy-
zická osoba, v případě společenství vlast-
níků, družstev či různých komunit je
po třeba mít v době převzetí souhlas s umís-
těním kompostéru na společném pozemku
od ostatních spoluvlastníků.
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Vánoční punčování
ve středisku Lukáš

Lukáš, Středisko sociálních služeb
Prahy 13, na prosinec a leden při-
pravilo zajímavé akce. Na 6. pro-

since je naplánováno Vánoční punčo-
vání spojené s vítáním Vánoc a výrobou
ozdob a dárků a 8. ledna to bude Tříkrá-
lový koncert v klubu seniorů. Vystoupí
dětské soubory Klíček a Notečka při
FZŠ Mezi Školami. V centru Lukáš se
však konají i pravidelné „nevánoční“
aktivity. Třeba počítačové kurzy nebo
koncerty.

Nemocnice Na Homolce dostane do-
taci od pražského magistrátu ve výši
850 tisíc korun. Za peníze bude vy-

lepšena hyperbarická komora. „Tato hyper-
barická komora slouží na anesteziologicko-
resuscitačním oddělení. Jednou z indikací
pro použití je otrava oxidem uhelnatým,
častější právě v období podzim–zima, kdy
lidé používají karmu. Hyperbarická komo -
ra je jako jediná v Praze k dispozici 24 ho -

din denně pro potřeby Zdravotnické zá-
chranné služby, naší příspěvkové organi-
zace. Lze tedy říct, že se staráme o pacien -
ty i po převozu do nemocnice a jejich osud
nám není lhostejný,“ vysvětlil pražský rad -
ní Radek Lacko, který návrh na schválení
dotace předložil. V nemocnici Na Homolce
je podle statistik každý rok s otravou oxi-
dem uhelnatým léčeno zhruba dvacet paci-
entů.

Lepší vybavení
nemocnice Na Homolce

Den otevřených dveří
ve školce

Mateřská školka Slavíček v Košířích,
která spojuje výchovu, vzdělávání,
hudbu a anglický jazyk, pořádá

Den otevřených dveří. Konat se bude 23.
listopadu od 10.00 hodin a kromě toho, že
rodiče budou mít možnost si školku pro-

hlédnout a také se na cokoli zeptat, bude
pro děti navíc otevřena hudební a výtvarná
dílna. Mateřinka Slavíček funguje od roku
2011, kdy vznikla v Českých Budějovicích,
v lednu 2015 se přestěhovala do pražských
Košíř k lesíku Cibulka.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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ŽELEZÁŘSTVÍ ● PRODEJ EL. NÁŘADÍ
PŮJČOVNA NÁŘADÍ ● INSTALATERSKÉ POTŘEBY

MAKITA DF001DW
aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 

Velmi lehký a praktický vrtací šroubovák
Možnost změny úhlu rukojeti
Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
Součástí dodávky je přepravní kufr
s 81-dílnou sadou příslušenství
Akumulátor 3,6/1,5Ah
Nabíječka

Cena: 1299,-

INZERCE V5-1106

PŘIJÍMÁME
NOVÉ

PACIENTY

do NOVĚ otevřené
zubní ordinace Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5.

Máme smlouvy
se zdravotními pojišťovnami

Tel.: 734 313 939
info@styledent.cz
www.styledent.cz

Veřejné bruslení se vrací
na stadion Bronzová.
Bru slit se tady začíná

v pá tek 17. listopadu od 9.00
hodin. Otevřeno bude vždy od

pondělí do pátku od 14.30 do
16.30 a od 17.00 do 19.00 ho -
din, o víkendech potom od 9.00
do 12.00, od 12.30 do 15.30
a od 16.00 do 19.00 hodin. 

Bruslení na
stadionu Bronzová

Upleťte si
vánoční věnce

Slovo
tradice a kontext

Adventní
koncerty v Portheimce

Tradiční sérii adventních
koncertů připravila Gale-
rie Port heim ka. První ad-

ventní koncert je naplánován

na 26. listopadu v Galerii D, za-
číná v 16.00 ho din. Příchozí si
budou moci poslechnout hu-
dební soubor Trio Grazioso.

Cyklus přednášek věnova -
ný fenoménům tradiční
a současné slovesnosti

pokračuje v Národopisném mu -
zeu na Smíchově v letohrádku
Kinských. Přednáškový cyklus
Slovo, tradice a kontext je věno-
vaný různým fenoménům tra-
diční a současné slovesnosti. Ve
spolupráci s Národopisným mu -
zeem pořádá přednášky Ondřej
Skovajsa a Centrum pro studia

orality a gramotnosti. Na 7. pro-
since je naplánován po řad Náš
jugoslávský Homér: Homérská
otázka na Balkáně. Mluvit se
bude o pěvcích aneb sešívačích
formulí v ústní balkánské tra-
dici a roli Matiji Mur ka v Par ry-
Lordově teorii o „negramot-
ném“ Homérovi, o tématu
pro mluví Sylva Fischerová,
z Ús tavu klasických studií FF
UK.

Workshop pletení vá-
nočních adventních
věn ců pořádá v listo-

padu Komunitní centrum Prá-
delna. Konat se bude přesně
mě síc před Štědrým dnem, te -
dy 24. listopadu. Kdo by si rád
vánoční výzdobu svého bytu le -
tos vyrobil vlastnoručně, mů že
do Komunitního centra Prádel -
na v Holečkově ulici na Smícho -

vě přijít mezi 9.00 a 12.00 hodi -
nou ne bo mezi 12.30 až 15.00
hodinou odpoledne. Protože je
však počet míst ve workshopu
omezen, je nutné se na akci pře-
dem přihlásit. Přijít si do Prá-
delny mohou senioři také za-
sportovat, zatančit si nebo se
naučit s počítačem. Komunitní
centrum ale připravuje i pro-
gram pro děti a mládež.
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5. rokem. Zajímá Vás aktuální prodejní cena Vaší nemo-

hodnoty.

INZERCE V5-1126

Přitom to vypadalo, že
praž ský radní pro dopra -
vu Petr Dolínek (ČSSD)

prosadí pilotní provoz tunelo-
vých autobusů ještě před říjno-
vými sněmovními volbami, ale
nepovedlo se. Na jednání praž-
ského magistrátu by se ale snad
bod mohl dostat ještě letos, teď
si ho projednávají jednotlivé po-
litické kluby.

Tunelbus ve Strahovském tu-
nelu by měl desetiminutový in-
terval, jezdil by ve všední dny
od ráda do pozdního odpoledne
a jsou tři varianty toho, po jaké

trase by jel. Buď z Anděla na
Hradčanskou, z Anděla na Dej-
vickou nebo až do Suchodla.
Ještě výhodnější pro cestující
z Prahy 5 by přitom bylo, aby se
v tunelbus proměnila některá
linka z Barrandova, Malvazi-
nek nebo Hlubočep a spoj by
tím pádem obsloužil ještě větší
počet cestujících. 

O půl hodiny
kratší cesta

Praha 5 o tunelové propojení
obou městských částí stojí.
„Naš e městská část tunel busy

Pojedou autobusy tunelem?

Rozhodne magistrát
Nasednout do autobusu a být za pár minut

v Praze 6 nebo naopak jet rychle a bez

zdržování z šestky na pětku. Ta představa

zní dobře. O takzvaných tunelbusech, které

by tyto dvě městské části propojily

Strahovským tunelem, se však mluví už

delší dobu, zatím však autobusy do tunelů

městského okruhu nevjíždějí. Praha 5 by

o autobusovou novinku hodně stála.

jednoznačně podporuje. Zejmé -
na se snažíme o získání spojení
Anděl–Dejvice, toto spojení
zkrá tí cestu mezi centrem
Prahy 5 a 6  o více než polovinu
bez nutnosti přestupů, což po-
může zejména seniorům,“ po-
znamenal starosta pětky Pavel
Richter (TOP 09).

A souhlas zní i z opozičních
stran, Zelení by uvítali, aby do
tunelu vjel elektrobus. „Výho-
dou tunelového elektrobusu
bude úspora času, povrchové
vystupování a nastupování
a mi  nimum zastávek v částech
trasy, kde funguje jiná povr-
chová MHD,“ shodují se za Ze-
lené zastupitelé Ondřej Velek
a Martina Pokorná.

Pětce by zavedení tunelbusu
pomohlo i proto, že na Andělu
dochází nyní k opravám eskalá-
toru a vstup do metra je tady
uzavřen. Plánuje se navíc výlu -
ka tramvají na Újezdě a dostat
se z Prahy 5 na šestku tak bude
poměrně komplikované.

Jenže spojení pětky a šestky
Strahovským tunelem naráží
na postoj Prahy 6, kde přitom
„vládne“ spolustraník pětkové -

ho starosty Pavla Richtera On-
dřej Kolář z TOP 09. Pražský
magistrát totiž už před časem
zkoumal vjezd autobusů do tu-
nelů, tehdy ale byl projekt tak-
zvaně shozen ze stolu mimo
jiné i kvůli nesouhlasu Prahy 6.
Ta se totiž obávala navýšení
počtu autobusů na Vítězném
náměstí. Teď přišla šestka s ná-
padem, že by mohly autobusy
projet tunelem a nekončit na
Dejvické, ale na Hradčanské. To
však postrádá jejich smysl, tep-
nou šestky je Dejvická nikoliv
Hradčanská. 

Koalice neschválila
program

V polovině října dokonce
o tomto tématu měli jednat za-
stupitelé, kteří se sešli na mi-
mořádném jednání a jedním
z bo dů, které chtěla opozice
projednat, bylo přijmout sou-
hlasné stanovisko se spuštěním
pilotního provozu autobuso-
vých linek tunely měst ského
okru hu. Vládnoucí koalice ale
neschválila program jednání mi-
mořádného zastupitelstva a bod
se tak vůbec neprojednával.
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Ing. Pavel Richter,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5

Spojení zkrátí cestu
mezi centrem Prahy 5 a 6

Naše městská část tunel busy jedno-
značně podporuje. Zejména se snažíme
o získání spojení Anděl–Dejvice. Toto spo-
jení zkrátí cestu mezi centrem Prahy 5 a 6
o více než polovinu bez nutnosti přestupů,
což pomůže zejména seniorům. Jsem rád, že máme podporu od
magistrátu, zejména pana náměstka Dolínka a pevně věřím, že
spojení bude velmi brzy.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Prosazujeme linku
Anděl–Vítězné náměstí

Jsem rád, že opět začala probíhat jed-
nání o zavedení autobusových linek využí-
vajících tunely městského okruhu. Toto
řeše ní považuji za správné a přínosné. Pra -
žané by si jistě oblíbili autobusovou lin ku
Anděl–Vítězné náměstí využívající tunely, ta by jim ušetřila
spoustu času. Došlo by i k odlehčení přetížené přestupní stanice
Můstek. Veřejné dopravě by prospělo i spojení Prahy 6 se sídlišti
severní části Prahy využívající tunel Blanka. Tunel Blanka se
osvědčil a je hojně využíván automobilovou dopravou. Pokud ne-
budou tunely jezdit i autobusové linky, nemůže MHD automobi-
lové dopravě v dojezdových časech konkurovat a kolony aut budou
narůstat. Náklady spojené se zavedením linek považuji za účelně
vynaložené a v porovnání s celkovou dotací hlavního města Prahy
do MHD jsou zanedbatelné. A námitky, že by spojení nebylo eko-
logické? Vždyť by tunely mohly jezdit elektrobusy.  

Jakub Suchel,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Obavy z bezpečnosti
jsou nepodložené

Na zavedení tzv. tunelbusu je na radnici
v Praze 5 politická shoda. Po mnoha měsí-
cích zatvrzelého odmítání především ze
strany Ropidu, vysvitla naděje na zkušební
provoz, alespoň po dobu omezení vstupu
u Anděla. Rada hl. města Prahy záměr na začátku listopadu odlo-
žila. Jednou se argumentuje bezpečností, jindy nedostatkem ři-
dičů či neshodami nad délkou trasy. A co se stane při údržbě tu-
nelu? Patrně to samé, když se uzavře nějaký úsek trasy metra. Je
zavedena náhradní doprava. Obavy z bezpečnosti jsou rovněž ne-
podložené. Pokud se vydáte do parku Sacre Coeur nad portál Stra-
hovského tunelu, během hodiny napočítáte více autobusů, byť zá-
jezdových, než kolik je plánováno linkových. Chyba se stala už při
zpracovávání projektu tunelů, které s provozem MHD nepočítaly.
Poučíme se do budoucna při projektování dalších tunelů měst-
ského okruhu?

Jan Trojánek,
ANO 2011,
radní MČ Praha 5

Shoda je
jednoznačná

Tunel busy jsou pro naši městskou část
velmi zajímavé, neboť kromě většího kom-
fortu pro cestující z Anděla do Dejvic mo -
hou být i velmi ekologické (linka je krátká,
bez problémů by ji zvládl elektrobus). V té -
to otázce je na naší radnici jednoznačná shoda a doufáme, že první
tunel busy brzy vyjedou.

Martina Pokorná,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5

Spojení považujeme
za vizionářský apel

Zelení z Prahy 5 podporují spoj Knížecí–
Kulaťák Strahovským tunelem nejlépe
elektrobusem. Spoj Knížecí–Kulaťák Stra-
hovským tunelem nejlépe elektrobusem
považujeme za vizionářský apel, aby v tu-
nelu jezdily nízkoemisní nízkopodlažní elektrobusy (nabíjené na
krátkých vnějších úsecích před tunelem a v koncových stanicích).
Je rozumné vyzkoušet vozidla, aby tento přímý spoj vozil do kopce
(Strahova) kola, stejně jako kola vozí metro a vyváží do kopce ně-

Tunelbusy
mezi Prahou 5 a Prahou 6
Rychlé spojení Prahy 5 a Prahy 6, kdy by
autobusové linky vjely do tunelů
městského okruhu, by cestujícím významně
zkrátilo cestu. Tunelový komplex by díky
tomu mohli využívat i ti, kteří se po Praze
pohybují městskou hromadnou dopravou.
Jaký názor mají na zavedení dopravní
novinky politici zvolení do zastupitelstva
páté městské části.
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které tramvaje (např. na Barrandov, do Libuše apod.). Výhodou
tunelového elektrobusu bude úspora času, povrchové vystupování
a nastupování a minimum zastávek v částech trasy, kde funguje
jiná povrchová MHD. Využití předraženého tunelu Blanka pro ex-
presní zkratku MHD si přejí mnozí politici i občané Prahy 5 i Pra -
hy 6. Odborníci ROPID prý ověří dojezd Blankou na Hradčanskou
nebo Dejvickou. Při vymezení preferenčních pruhů pro elektro
bus by průjezd ze Smíchova na Kulaťák neměl mít zdržení. ROPID
preferuje zkusit linku z Anděla na Dejvickou. Zejména o víken-
dech by nízkopodlažní  elektro bus byl vhodným vozidlem pro vý -
voz kol do rekreačních oblastí návrší Strahova, Bílé Hory i Šár ky.

Ing. Ondřej Velek a Mgr. Martina Pokorná,
zastupitelé SZ

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

Logické propojení
stojí za to vyzkoušet

Naše městská část dlouhodobě požaduje
zavedení přímé autobusové linky spojující
centrum Smíchova s centrem Prahy 6. Na -
ši občané stále více volají po zefektivnění
tohoto dopravního spojení a ptají se, proč
není možné využít rychlou spojovací cestu Strahovským tunelem
a Blankou, když už město vynaložilo takové finanční prostředky
do jejich vybudování. Nyní to vypadá, že se rada hlavního města
a ROPID rozhodnou toto dopravní spojení vyzkoušet. Existují

zhruba tři varianty vedení autobusové linky po území Prahy 6
s tím, že podle mého názoru je nejlepším řešením využít stávající
autobus č. 147, který by se ze Suchdola přes Vítězné nám. protáhl
tunelem k Andělu a na konečnou Na Knížecí. Určitě stojíme o vy-
zkoušení takové linky po dobu několika měsíců. Osobně si myslím,
že toto logické dopravní propojení dvou velkých a navíc soused-
ních městských částí stojí za to vyzkoušet.

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu
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●V televizi se objevujete odmalička. Jak
jste se vlastně k herectví dostala?

Začalo to tím, že když jsem byla malá,
přihlásila mě máma do několika reklam-
ních agentur, takže jsem začínala v rekla-
mách. Později, vlastně asi ten největší prů-
lom, byl Ranč U Zelené sedmy. K tomu
jsem se dostala tak, že jakožto správný
mladší sourozenec jsem chtěla dělat všech -
no, co dělala moje starší ségra, a ta začala
chodit na dramatický kroužek a tak já taky.
Právě na dramaťák se přišli podívat lidi
z České televize, když hledali děti do Ran -
če, a vybrali si mě. Později na to vlastně na-
vázala i Ulice. 
● Jednou z vašich prvních rolí tedy byla
Anička Studničková v seriálu Ranč U Ze-
lené sedmy. Jak na natáčení vzpomíná -
te?

Ranč je moje srdcová záležitost, ten se-
riál úplně miluju. Na jeho natáčení vzpomí-
nám strašně ráda, bylo to jedno z nejúžas-
nějších natáčení vůbec. Za prvé to bylo
v moc krásné přírodě, a za druhé, já jsem
těch natáčecích dnů neměla tolik, ale pře -
sto jsem tam byla po celou dobu natáčení.
V podstatě jsem „pracovala“ v cateringu,
protože jsem se hrozně skamarádila s hol-
kami z cateringu. Furt jsem s nimi vařila,
takže kdykoliv jsem přišla na plac, všichni
se mě ptali, co bude k obědu. 
●Před kamerou jste stála v sedmi, osmi
letech. Nevzalo vám natáčení a hraní
v tak nízkém věku kousek dětství? 

To si ani nemyslím. Měla jsem díky rodi-
čům nádherné dětství, tak jsem na to z to-
hohle hlediska nikdy nepohlížela. Jasně,

pamatuji se třeba, že jsem nemohla jet
s třídou na střední na lyžák, protože jsem
prostě točila. Takové věci mi tedy ušly. Na-
táčení mě zase ale obohatilo o tolik věcí, že
opravdu nedávám na misky vah, co mi na-
táčení dalo nebo vzalo.
● Nezáviděli vám účinkování v televizi
vaši kamarádi, spolužáci?

To víte, že takoví lidi se vždycky našli
a najdou. Člověk se ale kamarádí s těmi,
kteří jsou v pohodě. Když jsem byla menší,
tak jsem to samozřejmě řešila. Teď už jsem
se ale od takových věcí úplně oprostila, pro-
tože nemá cenu se jimi zabývat. S lidmi,
kteří závidí, stejně nic neuděláte, nepře-
svědčíte je, že nemají důvod závidět.   
● Měla jste jako malá holčička nějaké
vysněné povolání, nebo jste chtěla rov-
nou být herečkou?

Jako úplně malá jsem chtěla být veteri-
nářka. Pitvala jsem a operovala všechny
plyšáky. Nebylo to tak,  že bych si jako malá
řekla, že bych chtěla být herečka, ale nako-
nec se to herectví tak nějak přihodilo. Ne-
chala jsem to prostě plynout, a teď jsem
tam, kde jsem.
● V nekonečném seriálu Ulice hrajete
Terezu Jordánovou už asi dvanáct let.
Ovlivnilo nebo poznamenalo vás to?

V podstatě už třináct let. Když Ulice za-
čínala, bylo mi šestnáct. A myslím si, že
jsem psychicky narušená, určitě. Dělám si
samozřejmě legraci, ale všichni herci jsou
tak trochu psychicky narušení, protože
u tohohle povolání nemůžete být úplně
normální. A jestli mě to nějak pozname-
nalo? Nevím, ale asi určitě, mne to nějak

poznamenalo. Všechno na vás má nějaký
vliv, ať děláte cokoli. Takže určitě to nějaký
vliv mělo i na mě, ale myslím si, že v pod-
statě pozitivní. Aspoň doufám. 
● Překvapivě jste ale herectví nevystu-
dovala, proč?

Ne, nestudovala jsem ani konzervatoř,
ani DAMU. Právě proto, že jsem nikdy ne-
věděla, jestli herectví opravdu chci dělat,
jestli je to to, čemu se budu do smrti smr-
ťoucí věnovat. Chtěla jsem zvolit vzdělání,
abych měla něco v záloze a měla vystudo-
vané „normální“ školy, kdybych herectví
přestala dělat. Takže to bylo vlastně z čistě
praktického hlediska.
●Vystudovala jste tedy mediální studia,
takže byste přece jen tak trochu v oboru
zůstala. Chtěla byste se někdy oboru,
který jste vystudovala věnovat?

Určitě, je to můj záložní plán. Kdybych
s herectvím přestala, tak určitě chci v tom
prostředí zůstat, protože jakmile k tomu
jednou přičichnete, je těžké to měnit. Ba-
vila by mě třeba produkce, pomocná režie
nebo klidně i public relations a takové věci.
● Máte nějakou vysněnou roli, kterou
byste ráda ztvárnila?

Miluju pohádky a můj sen a přání je, za-
hrát si v nějaké české pohádce. Samo-
zřejmě krásná by byla princezna, ale brala
bych jakoukoliv roli. Mám pohádky strašně
ráda, hlavně ty klasické, co se vysílají o Vá-
nocích. Myslím, že je to sen i mojí mamin -
ky, abych hrála v pohádce, kterou budou
vysílat na Štědrý den. Říkám to v každém
rozhovoru, není to žádné moje tajemství,
tak snad to někdy vyjde. 

Patricie Solaříková:
Přijde mi fajn čekat, co život přine se

Půvabná herečka Patricie Solaříková je známá především

z nekonečného televizního seriálu Ulice, ve kterém hraje

již třináctým rokem. Před televizní kamerou ale stála již

v roce 1998, kdy moderovala dětský pořad Návštěvy

u Paní Hudby a pak ve svých jedenácti letech, kdy

ztvárnila Aničku Studničkovou v úspěšném seriálu Evy

a Iva Pelantových „Ranč U Zelené sedmy“. V současné

době působí také v Branickém divadle i na dalších

divadelních scénách a věnuje se i charitativní činnosti,

především na pomoc opuštěným a týraným psům.
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● A co herecké vzory, idoly. Měla jste ne -
bo máte nějaké?

Na to tohle jsem nikdy nebyla. Ani jako
malá nebo teenagerka jsem neměla ani
žádné plakáty, nic takového. Jedu si tak
svou cestou. Mám ale samozřejmě lidi, od
kterých se učím, a kteří mě inspirují.
V podstatě beru všechny své kolegy jako in-
spiraci a vzory, někdo mě třeba inspiruje
i jak to nedělat. Nějaké konkrétní jméno
vám ale asi neřeknu. 
● Kromě herectví se věnujete i charita-
tivní činnosti pro neziskové společnosti
Psí život, která pomáhá týraným a opuš-
těným psům a Helppes, která se věnuje
výcviku asistenčních psů. Jak dlouho se
tomu věnujete a co všechno to obnáší?

Zpočátku to bylo spíš tak, že mi zavolali
z naší Public relations, abych podpořila ně-
jakou akci takzvaně „ksichtem“. Opravdu
aktivně se tomu věnuju šest let. Charitativ-
ního „Psího kalendáře“ děláme teď už šestý
ročník a strašně mě to baví. Hlavně proto,
že vidíte ten pokrok. Lidi se o ně zajímají
a ptají se mě už dopředu, jestli kalendář
bude a rádi slyší, že už zase fotíme. Důle-
žité ale je, že první rok se vydělalo 60 tisíc
korun, a loni to bylo už 370 tisíc korun.
Tak že to jde pořád a pořád nahoru a je vi -
dět, že to má smysl, což je prostě super! 
● Kalendář na rok 2018 tedy bude?

Kalendář 2018 je připravený, už je v tis -
ku a brzy vyjde.
● Na vašich charitativních kalendářích
se spolu s pejsky objevují veřejně známé
tváře. Je těžké přesvědčit kolegy, aby se
na ně nechali vyfotografovat?

Samozřejmě si vybírám kolegy, o kterých
vím, že bude snadné je přesvědčit, a že je
nebudu muset přemlouvat. Kalendáře fotí
Anička Fixová, líčí Claudie Marčeková, a já
se pokaždé snažím, aby každý člověk do

toho našeho týmu zapadl, aby to pro všech -
ny bylo příjemné. Vybírám si lidi, s kterými
si lidsky rozumím a kamarádím s nimi,
a zatím se mi to daří. Za těch šest let se mi
samozřejmě párkrát stalo, že někdo od-
mítl, ale bylo to z důvodu časových mož-
ností, a opravdu to nešlo. Vím, že třeba
Ondra Vetchý mi říkal, že by strašně rád,
ale moc se omlouvá, protože točí asi čtyři
věci najednou a do toho hraje. To samozřej -
mě chápu. Opravdu nikdy se mi ale nestalo,
že by mi někdo vyloženě řekl: nezlobte se,
to já dělat nebudu. 
● Vy sama máte nějakého čtyřnohého
společníka?

No jasně. Máme dvanáctiletou fenku a já
mám ještě tříletou, kterou jsem si pořídila
z útulku, respektive byla v dočasné péči, do
útulku se nestihla dostat. Pochází z rom-
ské osady na Slovensku a je to moje velká
láska, Jackinka.
● Jako velká milovnice pejsků ale podni-
káte různé „psí kusy“. Prý jste se necha -
la zavřít i v rozpáleném autě…

Prostě, když mě osloví někdo na takové
projekty, tak nevidím důvod, proč to nevzít.
Jako když mi nedávno volala Zuzana Dau-
šová z Helppes, jestli jim odmoderuji celo-
denní akci, samozřejmě zadarmo, tak proč
ne, je krásné to, co dělají. Stejně tak, když
mě oslovili právě na tento spot, který má
upozornit na to, že lidi nechávají psy, ale
i děti zavřené v autě. Seděla jsem v rozpá-
leném autě na parkovišti a v tom autě bylo
67 stupňů Celsia! Píše se o tom, mluví se
o tom, a přesto se to děje pořád, těm lidem
to prostě nedochází. Proto jsem byla ráda
součástí toho projektu a třeba jsem pomo -
hla k tomu, aby se to ještě víc dostalo me zi
lidi.  
● Jste rodilá Pražačka, žijete v Praze 5.
Je pro vás pětka stále ideálním místem
pro život?

Ano, jsem rodilá „pražanda“ a Praha 5 je
pro mě ideálním místem pro život. Mám to
tam strašně ráda. Na jednu stranu je to
tiché, klidné místo a na druhou stranu
jsem za pět minut na Andělu a za deset mi -
nut v centru. A vůbec, je to tam super, pět -
ku mám moc ráda. I pro pejsky je to super
místo, v obrovských Kinského zahradách
jsem s nimi furt. 
● Pětka se v poslední době hodně mění.
Jsou to podle vás změny spíše pozitivní,
nebo negativní?

Bydlím v části starých prvorepubliko-
vých vilek, v baráčku babičky. Často se stá -
vá, že si v okolí někdo koupí dům nebo po-
zemek, tu nádhernou prvorepublikovou
vi lu zbourá a postaví si tam takovou tu no -
vou obludu. Přijde mi to jako strašná ško -
da. Já mít ty peníze, které lidi investují do
těch hnusných novostaveb, určitě raději
zrekonstruuju ten původní barák, tedy po -
kud je to aspoň trochu možné. 
● Jak nejraději trávíte volné chvíle, od-
počíváte a jak se udržujete v kondici?

Přiznám se, že na odpočinek si udělám
čas vždycky. Pokud mám volný den, vůbec
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nemám problém celý jej prová-
let. Když mám tři dny volna,
říkám si: Super, uklidím, vype -
ru, vyžehlím, navařím, upe ču…
a pak z toho neudělám vůbec
nic, protože jsem hrozný le-
noch. Takže jsem ráda, když
mám nabitý program, diář na-
flákaný na celé dny – schůzky,
zkoušky, představení a tak.
Jsem člověk, který potřebuje
mít v životě nějaký řád. Ono to
sice vypadá, že toho mám hod -
ně, ale zase to není tak hroz né,
i když teď je toho víc, protože
zkouším ještě jedno předsta-
vení, ve dvou dalších hraju, do
toho točím pár epizodních rolí
v různých seriálech a samo-
zřejmě pořád natáčím Ulici. Mě
to ale baví, jsem za to ráda. 
● Jak jste na tom s vánočními
dárky, máte je nakoupe né?

Dárky zatím nakoupené ne -
mám, ale nejsem ani člověk
v ka tegorii „na poslední chvíli“,
jako že bych šla nakupovat 23.
prosince, tak to opravdu ne, to
nesnáším. Většinou nakupuju
během listopadu, nebo prů běž -

ně. Pokud něco potkám a řek nu
si: Jé to by bylo super pro…, tak
takový dárek koupím klidně
i v březnu, jen pak mám prob-
lém, vydržet ho tomu člověku
nedat. 
● Jak nejraději trávíte vánoč -
ní svátky, dodržujete nějaké
vánoční zvyky a tradice?

Vánoční svátky mám ráda,
protože jsou rodinné. Nemám
ráda, když se něco musí, když
lidi říkají, že mají stres z Vánoc,
protože musí stihnout mít na-
pečeno, naklize no. To je mi úpl -
ně jedno. Samozřejmě taky chci
mít uklizeno, ráda si udělám
vánoční úklid a výzdobu, ale dě -
lám to proto, že se mi to líbí,
a hlavně, když na to mám čas.
Ráda peču i vánoční cukroví
a pěkně si u toho relaxuju. Baví
mě si to prostě užívat, nesná-
ším se něčím stresovat. Vánoce
beru jako svátku klidu, obžer-
ství, pohádek a objíždění pří -
buz ných.
●K Vánocům neodmyslitelně
patří pohádky. Máte nějakou
svoji oblíbenou?

Miluju ty klasické, nesmrtel -
né starší pohádky, jako jsou
třeba Tři oříšky pro Popel ku.
Zbožňuju Sůl nad zlato a pak
S čer ty nejsou žerty. To jsou asi
tři moje top pohádky, které pro-
stě můžu vidět furt, furt a furt
dokola, každé Vánoce.
● A na závěr obligátní otáz -
ka. Jaké jsou vaše plány do
bu doucna?

V říjnu jsme měli v divadle
Broadway premiéru nové hry,
která se jmenuje Zatmění. Není
to sranda, jako Holky z inzerá -
tu, ale přesně naopak, je to dost
smutná hra o Alzheimerově
cho robě. Hraji v alternaci s Má -
šou Málkovou ošetřovatelku
Phil, hlavní role manželského

páru hrají Ilonka Svobodová
a Dušan Sitek. Je to hrozně sil -
ný, drsný příběh, a určitě stojí
za to jej vidět. S agenturou Fa-
milie hrajeme zájezdovku Dok-
tor v nesnázích, a to je velká
odpo činková taškařice. No
a v Branickém divadle Holky
z inzerátu. Točila jsem také jed -
nu epizodku VIP vražd a ještě
mě čekají Specialisté, takže
samé detektivky, a ty mě baví,
z toho mám radost. Pak samo-
zřejmě můj standard, Ulice.
A co bude dál, nevím. Nejsem
velký plánovač, beru to tak, že
co přijde, to bude. Nechávám
věci vol ně plynout a vol ně se dít.
Přijde mi fajn čekat, co život při-
nese, než do toho šlapat.

Patricie Solaříková
■ narodila se 19. prosince 1988 v Praze
■ vystudovala Střední odbornou školu – management obchodu
a služeb a na Metropolitní univerzitě obor mediální studia
■ ve svých jedenácti letech ztvárnila Aničku Studničkovou
v seriálu Ranč U Zelené sedmy, od roku 2005 představuje Te-
rezu Jordánovou v nekonečném televizním seriálu Ulice
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CHCETE UD LAT N CO PRO SVÉ ZDRAVÍ

Trápí Vás asté nachlazení? Trpíte na ch ipky?  Jste asto 
vy erpaní? Trápí Vás ekzém nebo lupenka? P ij te si posílit 
imunitu a doplnit energii do naší solné jeskyn ! K dispozici 
jsou i hra ky pro Vaše d ti.

Nejen že Vám nabízíme vstup do solné jeskyn . 

732 494 349  /  info@jeskynesulnadzlato.cz

Máme pro Vás také spousty dopl kového prodeje od 
kuchy ské jídelní a koupelové soli z Himálají až po solné 
svícny, lampy, p írodní kosmetiku z Mrtvého Mo e a bio 
ko ení.To vše za skv lé ceny. Ideální dárky pro rodinu a 
známé, které pot ší každého.

Více informací naleznete na

www.jeskynesulnadzlato.cz

OC Lužiny 3. patro
Archeologická 2256/1
Praha 5 - Lužiny

Rádi Vás p ivítáme 

solná jeskyn    S l nad Zlato

INZERCE V5-1107

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící 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.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V5-1119

■ Producentka z Los Angeles
Jennifer Lee aka TOKiMONSTA
představí v MeetFactory 15. lis-
topadu od 20.30 hodin své al -
bum Lune Rouge. Jak uvádějí
pořadatelé, je TOKiMONSTA
pro třelým hráčem na hudební
scéně, kde se nebojí kombino-
vat tradiční klasické melodie
s například moderními rytmy
rapu západního pobřeží. Dodá-
vají, že nová deska je spojena se
silným osobním zážitkem, kdy
TOKiMONSTA prodělala dvě
ná ročné operace mozku a reha-
bilitaci.

■Klub Jazz Dock připravil na
18. až 22. listopadu šestý roč-
ník mezinárodního jazzového
festivalu JAZZ ON5. Pro hosty
budou na každý den připraveny
dva koncerty kapel z různých
koutů světa. Za událost letoš-

ního ročníku festivalu označují
pořadatelé vystoupení Knee bo -
dy (USA) a headlinera festivalu
Bill Evans & His Soulgrass
Band.

■ Adventní výlet pořádá 25.
listopadu smíchovská Stanice
přírodovědců. Jako každý rok,
i letos se pojede v adventní době
poznávat zajímavé zoologické
zahrady. Letos je v plánu sezná-
mení se zoo ve Zlíně. 

■ Rodinná vánoční akce po-
jmenovaná Zázrak Vánoc se bu -
de konat v parku Portheim ka,
a to 25. listopadu. Nachystán
bude bohatý doprovodný kul-
turní program, workshopy na
kterých se bude vyrábět vánoč -
ní pečivo a ozdoby a každý si
bude moci odnést malý dárek
s motivem Vánoc.

TOKiMONSTA

15. listopadu

Jazz on 5
18. listopadu

Adventní výlet

25. listopadu

Zázrak Vánoc

25. listopadu

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce

■ Poslední listopadová sobo -
ta bude v The Senses na Smí-
chově patřit blogerkám. Fas-
hion Hand – blogerský bazar
zač ne 25. listopadu v 10.00 ho -
din. Přítomní se budou moci ne -
chat rozmalovat, dopřát si tře -
 ba hair styling.

■Přednáškou Mongolské tra-
dice a život v Česku pokračuje
Národopisné muzeum v Leto-
hrádku Kinských v cyklu Cizin -
ci v České republice a jejich kul-
tura. Kromě přednášky bu de
připraveno i taneční vystoupe -
ní. K příchozím promlu ví Adža
Erdenebat a vystoupí hudební
skupina Dunjingarav.

■ Finále Mistrovství ČR ve
slam poetry se uskuteční 2.
pro since v MeetFactory. Sjede
se sem dvanáct finalistů z dese -
ti měst a utkají se o titul Mistra
ČR a právo reprezentovat na
European Slampionship 2018.
Slam poetry je specifický bás-
nický projev, kdy účastník musí
říkat vlastní text v časovém li-
mitu tří minut a bez použití re-
kvizit.

■ Galerie Barrandov zahájí
v prosinci další výstavu. Tento-
krát budou k vidění obrazy au -
torky Jany Kučerové a výstava
byla pojmenována Souznění
s krajinou. 

Blogerský bazar

25. listopadu

Mongolské tradice

25. listopadu

Slam poetry

2. prosince

Souznění s krajinou

5. prosince
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v e-shopu 30%
Heslo NAMA30 zadejte do voucheru 

www.
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• 

• 

• 

INZERCE V5-1111

Rok rychle uteče a řada
z nás zase stojí před roz-
hodnutím, co svým blíz-

kým pořídit. V některých ro -
dinách přistupují k nákupu
vánočních dárků prakticky. Ba-
bičce koupí novou žehličku,
protože ta stará brzy „odejde“,
dědovi nový svetr, tetě něco do
kuchyně. Nejsnadnější je poři-
zovat dárky pro děti a dospíva-
jící, ty první potěší hračky, dru -

hé nějaká elektronická vymože-
nost nebo nové oblečení. Jinde
si na překvapení nehrají, pře-
dem si řeknou, co si kdo pře je
a plánu se drží. Není to ale ško -
da? Potěšte své blízké ně čím, co
nečekají. 

Myslet můžete při nákupu
vánočního dárku třeba na to, že
by si vaši blízcí zasloužili rela-
xovat. Přece jen od letní dovo-
lené už uteklo několik měsíců

a předvánoční období bývá hek-
tické. Co pořídit třeba lázeňský
pobyt, masáž nebo permanent -
ku do bazénu nebo fitka? 

Potěší třeba
kosmetika

Ženám každého věku určitě
udělá radost kosmetika. Patří -
te-li však mezi muže, kteří se
v této oblasti vůbec neorientují,
neriskujte. V dobré víře poří-

Tipy a nápady na

vánoční dárky

Patříte k těm, kteří si v průběhu celého roku tajně zapisují tipy na

dárky, které pak jejich blízcí najdou pod stromečkem, nebo

tradičně vyrážíte do obchodů 23. prosince večer a fanaticky

běháte po obchodech a kupujete, jak se říká, páté přes deváté?

Inspirujte se a pořiďte blízkým něco netradičního.

díte třeba parfém nebo pleťový
krém, ale místo radosti potom
u stromečku vidíte rozpaky
nebo dokonce zklamání. 

Možnosti máte dvě. Buď mu-
síte vypátrat, co vaše žena, pří -
telkyně, maminka nebo babička
v koupelně stabilně má nebo za-
kupte dárkový poukaz. Nabízí
je drtivá většina jak kamen-
ných obchodů, tak i e-shopy.
Pod stromeček sice místo balíč -
ku vložte obálku, obdarovaná si
ale bude moci vybrat to, co ji
zrovna zláká. Máte-li v rodině
gurmány, kte ří rádi ochutnávají
všechno dobré, zvolte také dár-
kovou poukázku. Buď  do vaším
blízkým oblíbeného podniku,
nebo do restaurace, která nabí -
zí speciality, jež si doma běž ně
nepřipravujete. 

Nezapomeňte letos pořídit
všechny dárky a zásoby jídla
a pití na vánoční svátky včas.
Na Štědrý den mohou mít velké
obchody otevřeno pouze do
12.00 hodin, 1. a 2. svátek vá-
noční, tedy 25. a 26. prosince,
bude zavřeno.
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● Vaše heslo je „Děláme to
poc tivě“. 

Záleží nám na tom, jak peču-
jeme o naše hosty. Pečlivě vybí-
ráme suroviny, prověřujeme si
dodavatele, nepoužíváme žád -
né polotovary a maximum věcí
si připravujeme sami, třeba
uze niny, dezerty nebo pečivo.
Maso si vozíme ze Šumavy, sa -
mi si ho bouráme. Hodně pé če
věnujeme našemu pivu. Host si
může být jistý, že je prvotříd ní
tankové z Plzně, věnujeme se

péči o trubky dokonce víc, než
je doporučováno a má me i špič-
kové výčepní. Protože ač se to
nemusí zdát, i to je velmi důle-
žité.
● Pořádáte také nejrůznější
oslavy…

Oslavit u nás může kdokoli
a cokoli a nebojíme se ani
opravdu velkých skupin, teď
jsme třeba připravovali akci pro
dvě stě lidí! Máme také v oddě-
lené místnosti čtyři bowlingové
dráhy a zbrusu nový dětský

koutek, z kterého máme vel kou
radost. Pořádáme ale také naše
akce, třeba halloweenskou, mi-
kulášskou nadílku, máme říz-
kové neděle, kdy si každý sám
sestaví, na čem si chce pochut-
nat. Vybere si maso a k tomu
v čem ho chce mít obalené, má -
me klasický trojobal, ale i bez-
lepkový, bylinkový, pastýřský,
pivní a sýrové těstíčko a další. 
● Teď připravujete Barran-
dovské kotlíkobraní a plá nu -
je te silvestrovskou oslavu.

Restaurace Kamera:
Hosté jsou pro nás hvězdy
Jako ve filmu si budete připadat v barrandovské restauraci

Kamera. Připomínají slávu barrandovských ateliérů a připravují

hvězdné menu. „Každý host se u nás musí cítit jako hvězda,“ říká

Ondřej Koubek – šéfkuchař restaurace Kamera. 

Kotlíkobraní pořádáme po -
dru hé, jde o soutěž ve vaření
nejlepšího kotlíkového guláše,
kte rý se nakonec bude hodno-
tit. Ještě máme nějaká volná
mís ta, mohou se hlásit tříčlen -
né tý my. Tuhle akci pořádáme
proto, abychom podpořili ko-
munitní život na Barrandově.
Silvestra plánujeme už od květ -
na, dříve byl na téma Cesta ko -
lem světa, kdy hosté ochutná-
vali světové speciality, letos to
bude Ples v Kameře. Restau-
race se „hodí do ga la“, personál
bude ve večerním, připravíme
pětichodové menu, které bu-
deme prokládat tanečním vy-
stoupením.

Můžu prozradit, že budeme
mít ústřicový bar a taneční ško -
lu, velký ohňostroj a půlnoční
banket. Kdo by s ná mi chtěl
oslavit konec roku, mu sí si re-
zervovat místo.
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Účast na letošním MFA PRAHA 2017 již
potvrdilo několik významných osobností
a legend alpinismu z celého světa, v Praze
budou i někteří nositelé Zlatého cepínu –
nejprestižnějšího světově uznávaného al-
pinistického ocenění. Festivalu v Praze se
zúčastní: Peter Habeler (A), David Lama
(A), Adam Ondra (CZ), Jakob Schubert
(A), Anna Stöhr (A), Lucie Hrozová (CZ),
Karl Gabl (A), Wolfgang Nairz (A), Heinz
Zak (A), Ang Tshering Sherpa (NEP),
Thukten Sherpa (NEP), Tamotsu Nakamu -
ra (JAP), Urban Novak (SLO), Viki Grošelj
(SLO). Přítomni budou i další nejlepší do-
mácí alpinisté, účast potvrdili Radek Jaroš,
Marek Holeček, Jan Trávníček a další.

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v Ná-
rodním domě na Smíchově od 16.00 hod.
uskuteční Fórum alpinismu. Náplní této
odborné konference bude problematika
bezpečnosti při provádění volnočasových
a alpinistických aktivit v horách. S předná-
škami na téma Bezpečnost v horách se
představí renomovaní odborníci, kteří se
touto problematikou profesionálně a dlou-
hodobě zabývají. Účast v Praze potvrdili:
Peter Veider – náčelník záchranné služby
Bergrettung Tirol, Michael Larcher – hor-
ský vůdce a vedoucí oddělení horských
sportů rakouského Alpenvereinu, Patrick
Nairz – LWD (LawinenWarnDienst) Inns-
bruck, světově uznávaný specialista na
problematiku lavinového nebezpečí, Hans
Ebner – prezident Alpine Polizei Öster-
reich, Thukten Sherpa – prezident Horské
záchranné služby v Himálajích (Himalaya
Rescue Association) z Kathmandu, Karl
Gabl – prezident společnosti Kuratorium
für Alpine Sicherheit.

V tomto roce bude během hlavních festi-
valových dnů (pátek 24. 11. 2017 až nedě -
le 26. 11. 2017) promítnuto několik zají-

Osobnosti

Fórum alpinismu

Unikátní filmy

Mezinárodní
festival alpinismu
Praha 2017

Letošní 14. ročník

Mezinárodního festivalu

alpinismu Praha 2017

(MFA PRAHA 2017) se po

roční pauze opět uskuteční

v Národním domě na

Smíchově v Praze 5.

www.alpy.cz www.alpenverein.cz www.lideahory.czwww.festivalalpinismu.cz

Setkání legend 

mavých a unikátních filmů z dílny světo-
vých alpinistických osobností. Vždy se
bude jednat o české premiéry těchto filmů:
– „Peter Habeler – ... chci vidět svět sho -
ra“ – nosným tématem filmu je zimní vý-

stup Petera Habelera a Davida Lamy se-
verní stěnou Eigeru. Motivem této úžasné
show produkce Servus TV bylo výročí 75.
narozenin Petera Habelera, které oba kon-
cem března oslavili úspěšným zimním vý-
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ALPSKÝ KLUB - ALPENVEREIN

Členství v klubu ALPENVEREIN.CZ,
bezkonkurenční pojištění platné na celém 

světě, slevy na chatách v Alpách i v Pyrenejích, 

mimořádné výhody při rodinném členství, slevy 

při nákupu outdoor vybavení v ČR i v Rakousku, 

unikátní on-line registrační systém

Detailní informace o členství na

www.alpenverein.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ ALPY
Štefánikova 63, 15000 Praha 5

tel 257 328 388, fax 257 324 265

alpy@alpy.cz, http://www.alpy.cz

POD VEDENÍM PROFESIONÁLNÍCH HORSKÝCH VŮDCŮ

VHT, FERATY, LEDOVCE, TŘÍTISÍCOVÉ VRCHOLY V ALPÁCH

www.alpy.cz/kempy a www.alpy.cz/nepal

Aktuální informace ze světa alpinismu a outdooru, 

osobnosti alpinismu, tipy na túry, výstupy, treky

www.lideahory.cz

KURZY A KEMPY 2018

SKITOURING A SKIALPINISMUS

...............

ZILLERTÁLSKÉ ALPY, OKRUH PETERA HABELERA

 ....................

NEPÁL 2018

ČASOPIS PRO VŠECHNY  
MILOVNÍKY HOR,

alpinismus, horolezectví, vysokohorská  

turistika, treking, skialpinismus, MTB, feraty

&

ČASOPIS lidé&HORY
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75 Kč / 3,40 €

horolezectví - vysokohorská turistika

 treking - feraty - skialpinismus - MTB
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Passo Tonale

Metodika: feraty

Stanislav Mayer

Matterhorn Schobergruppe: Glödis

Vysoké Tatry

Großarltal

Peter Habeler

Jižní Tyrolsko

Lofoty

Expedice Cho OyuČ
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75 Kč / 3,40 €

horolezectví - vysokohorská turistika treking - feraty - skialpinismus - MTB
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Adamello-Presanella

David Fojtík

MFA Praha 2017

Adam Ondra

Tuxské Alpy

Ueli Steck
Glocknerman

Bergell

BergZeitReise 
- dálková trasa 
v Horním Štýrsku

INZERCE V5-1101

stupem. Česká verze filmu s podtitulky.
Film bude osobně představen a komento-
ván legendárním Peterem Habelerem.
– „Stále naživu – drama na vrcholu Mt.
Kenya“ – režisérská prvotina Reinholda
Messnera. Film produkce Servus TV a Red
Bull zachycuje neuvěřitelný příběh legen-
dární záchranné akce, která se uskutečnila
v Africe pod vrcholem Mount Kenya před
47 lety. Česká verze filmu s podtitulky. Při
české premiéře filmu by měl být přítomen
Reinhold Messner, účast v Praze potvrdili
přímí účastníci rakouské expedice „Mt. Ke -
nya 1970“ a aktéři této události.
– Adam Ondra a Dawn Wall. Tento film
Heinze Zaka o neuvěřitelném výstupu
spor tovního lezce Adama Ondry jednou
z nejdelších stěn světa v kalifornské oblasti
Yosemity bude v Praze představen krátce

po své premiéře v rakouském Innsbrucku
11. listopadu 2017. Při české premiéře
budou přítomni: Adam Ondra, Heinz Zak
a Pavel Blažek – doprovodná osoba Adama
Ondry ve stěně Dawn Wall a jeho současný
manažer.

Součástí festivalu bude veletrh cestov-
ního ruchu, volnočasových aktivit a expo-
zice partnerů z oblasti outdooru. V Národ-
ním domě na Smíchově představí několik
domácích i zahraničních firem, účast po-
tvrdili partneři z Rakouska, Slovinska, ital-
ského Trentina.

V prostorách Národního domu na Smí-
chově budou pro návštěvníky festivalu při-
praveny tři výstavy: 

– Adam Ondra a David Lama – kolekce
velkoformátových fotografií o nejvýznam-
nějších projektech obou současných nej-
lepších lezců světa 
– kolekce 39 karikatur nejlepších lezců
a alpinistů z celého světa, které několik
let připravuje spolupracovník časopisu
lidé&HORY a kreslíř Radim Karel
– Rock Point Salewa Mountains Experi-
ence – výstava o mimořádné akci v Dolomi-
tech

Představeny budou knižní novinky – čes -
ké vydání knihy světového odborníka na
problematiku počasí na horách Karla Gabla
„Viděl jsem mraky shora i zdola“, druhý díl
sportovně zaměřených povídek šéfredak-
tora časopisu lidé&HORY Daniela Polmana
„Nezmaři nic nezmaří“a soubor horolezec-
kých příběhů Jozefa Vričana „Cesta k slun -
ci“. 

Uskuteční se autogramiády všech novi-
nek – česká vydání svých knih budou dále
podpisovat David Lama, Peter Habeler,
Wolf gang Nairz a další.

Očekáváme, že podobně jako v minulých
letech, i letos bude festival sledovanou udá-
lostí. I letos se na festivalu objeví zástupci
médií ze zahraničí, účast ohlásili zástupci
tisku a rozhlasu ze SLO, A, DE, Nepálu
a Japonska. Přítomni budou i zástupci zná-
mých mediálních agentur Red Bull a Ser -
vus TV. 

Očekáváme, že zájem o festival bude po-
dobný jako v minulých letech. Průměrná
návštěvnost posledních ročníků byla okolo
3000 návštěvníků, průměrně se denně na
festivalu registrovalo okolo 1000 zájem -
ců.

Veletrh, výstavy, autogramiády

Média, publikum
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volný čas

Kdo by nemiloval Vánoce.
Naklizený byt, zabalené
dárky, stromek, světýlka

v oknech. K tomu spousty dob-
rot, které k vánočním svátkům
neodmyslitelně patří. Jenže
prav  da je taková, že těšení se
čas to střídá i se stresem z toho,
jak to všechno stihnout. Nena-
padlo vás někdy trošku „podvá-
dět“, ušetřit si čas a cukroví
pros tě koupit?

Pokud už jste rozhodnuti,
nevydávejte se na nákup do ob-
chodních řetězců nebo velkých

pekáren. Vsaďte na kvalitu
a tra  diční a poctivé cukroví ze
smíchovského stánku Specia -
lity z Českého kalendáře. Dávají
si tady velmi záležet na surovi-
nách, vybírají jen ty nej lepší
a také na postupech.

Přijďte do stánku Speciality
z Českého kalendáře, který na-
jdete v přízemí Obchodního
cen tra Smíchov u vchodu do
TESCA, cukroví tady ochutnej -
te a objednejte. Přijímají ta dy
objednávky na perníčky, cukro -
ví i Creative adventní zákusky.

Válečné drama
za zdmi pivovaru

IN
ZE

RC
E 

V
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21

Nestíháte upéct cukroví?

Kupte si české a poctivé

Vanilkové rohlíčky, slepované linecké, vosí hnízda, kokosové

kuličky a k tomu v každé rodině nějaká ta specialita, recept, který

se dědí z generace na generaci… Těšíte se na vánoční cukroví? 

Smíchovský pivovar stojí
na svém místě už od roku
1869. Do nejnákladnější

modernizace se ale pustil až ve
30. letech 20. století. Zlatým
hře bem modernizace měla být
výměna samotného srd ce pivo-
varu, tedy varny. Projekt ale
vznikl až v roce 1939, kdy už
v Evropě padaly první výstřely
druhé světové války. Té měř
kompletní vybavení dvou varen
sice stačilo na Smíchov dorazit,
ješ tě před instalací ale přišlo
nařízení okupační správy, které

Válečná dramata se zdaleka neodehrávají jen na bojištích nebo

v přítmí velitelských bunkrů. Probíhají i na úplně obyčejných

místech a jejich hrdiny jsou zcela všední lidé. Právě takové hrdinství

se hned zkraje druhé světové války zrodilo na pražském Smíchově.

veškeré prá ce zastavilo. A vá-
lečný průmysl se začal inten-
zivně zajímat prá vě o měděné
varny.

V tu chvíli přichází na scénu
hrdost a odvaha zaměstnanců
pivovaru. A taky touha udělat
okupantům něco „natruc“. Pro -
to se rozhodli měděné pláty, ze
kterých měla být budoucí varna
složena, vyfouknout okupační
správě doslova před nosem. Tu -
ny plátů byly přeneseny do bu-
dovy mlýna stojícího poblíž
dnešního autobusového nádra -
ží Na Knížecí. Tam byly pečlivě
zakonzervovány, zazděny a za-
maskovány. Dodnes je záha-
dou, jak mohla okupantům tak
velká investice, po které se sle -
hla zem, uniknout.

I přes další politické zvraty
po válce byla nakonec nová var -
na v roce 1958 uvedena do pro-
vozu. Dnes už bychom slavnou
varnu na Smíchově nena šli. Od
roku 1997 se ve Staropramenu
vaří pivo v nové, sed miná dobo -
vé, která zcela nahradila pů-
vodních pět menších měděných
varných souprav. 
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veřejný prostor

www.nasregion.cz

Navštivte nový zpravodajský  
portál z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší městské části

INZERCE V5-1113

Aukční výstava na podporu dětem
z dět ských domovů se jmenuje Múzy
dětem. Koná se od 1. listopadu do

8. prosince v Modré galerii smíchovské ga-
lerie. Jde už o třetí takovou výstavu v Port -
heimce.

Představí tvorbu špičkových umělců, je-
jichž díla budou na závěr předána sdružení
Múzy dětem pro využití k získání prostřed -
ků na své aktivity. Vystavuje například
Milan Cais, Tomáš Císařovský, Bob Hoch-
mann, Ivana Knížková, Jaroslav Jeroným

Neduha nebo Petr Nikl, Pavel Reisenauer,
Veronika Vašková či Iva Vodrážková a další.
Kromě toho se budou konat také tři akus-
tické koncerty folkových uměl ců, i ti svým
vystoupením podpoří činnost sdružení Mú -
zy dětem. 

Múzy dětem působí v páté městské části
už čtrnáct let. Zaměřují se na pomoc dě tem
z dětských domovů, a i když mají Múzy dě -
tem základnu v Praze 5, za dětmi vyjíždí do
celého Česka, spolupracují s desítkami dět-
ských domovů napříč republikou.

Kupte si obraz
a pomozte dětem

Chcete letos pořídit pod stromeček svým blízkým něco

opravdu originálního, ale pořád vás nějak nenapadá, co by

to mohlo být? Vydejte se na výstavu do Galerie

Portheimka. Nakoupíte něco od špičkových umělců

a podpoříte děti z dětských domovů.

Dětem například připravují profesionál -
ní umělecké dílny, učí je nejrůznější aktivity
a přivážejí zajímavé osobnosti. Také ale při-
pravují děti na to, že jednou budou muset
zázemí dětského domova opustit a vydat se
na samostatnou cestu životem. Například
projekt Život nanečisto: Jde o kur zy, v nichž
si děti zkoušejí reálné životní situace, třeba
hospodaření, získání a udržení práce nebo
i vztahy. Na hospodaření s financemi je za-
měřen i další projekt spolku, nazvaný Ko-
rálky dětem. Děti učí znát nejen hodnotu
vlastní práce, ale i to, jak s vlastnoručně vy-
dělanými penězi naložit.

Múzy dětem mají i speciální program pro
dospívající mladé muže z dětských domo -
vů. Na projektu Patron spolupracuje spo-
lek se sdružením Liga otevřených mužů.
Náplní projektu Patron je seznámit mladé
muže s profesně i v osobním životě úspěš-
nými a ukotvenými muži.
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Kontejnery společnosti
Re gios a. s. hrazené
z roz počtu Městské části

Prahy 5 budou přistavovány
vždy v pátek v dopoledních ho-
dinách, nejpozději do 10.00 ho -
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
pro bíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umývadla,
va ny a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předmě ty.

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpa du,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů.

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
pro sběr bioodpadu

Kontejnery
společnosti Pražské služby

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

24. 11.–25. 11.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Butovická (proti č. 74–76)

1. 12.–2. 12.
■ Česká (proti č. 7)
■ U Vojanky (u č. 30)

8. 12.–9. 12.
■ U Nikolajky x Na Březince
■Pod Hybšmankou (proti č. 12)

15. 12.–16. 12.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Fr. Šrámka (mezi č. 21–28)

22. 12.–23. 12.
■ Nad Koulkou (mezi č. 1 a 5)
■ Grafická x Kobrova

29. 12.–30. 12.
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ Nádražní (proti č. 68)

Zdroj: MČ Praha 5

15. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

16. 11.16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na srpečku

20. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova

21. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Butovická x Mezi lány

22. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
■ nám. 14. října x Preslova

23. 11. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky (č. 24)

24. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

27. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)

28. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

29. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)
■ Baldové x Vejražkova

30. 11. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

1. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

4. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)

5. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

6. 12. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
■ Na Pomezí (proti č. 17)

7. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Borského (u supermarketu)

8. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží

11. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská

12. 12. 16.00–20.00 hod.
■U železnič. mostu x Nádražní

13. 12. 16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

14. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská

15. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Holubova x Pechlátova

18. 12. 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Hlubočepská x K Dalejím

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

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

Obsluha dále zajistí, aby pří-
padně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat
k dal šímu využití. Obsluha kon-
tejneru bude vybavena fotoapa-
ráty a veškerá jednání mimo

nasta vená pravidla budou zdo-
kumentována a v případě nut-
nosti předána Městské policii. 

Do kontejneru je možné odlo-
žit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty. 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.

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

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

Po celou dobu přistavení bu -
de u kontejneru odborná ob-
sluha, která zamezí odložení
nesprávného druhu odpadu.
Pokud dojde k naplnění kontej-
neru před uplynutím doby při-
stavení, tak bude přistaven
kontejner nový.

sobota 18. 11. 13.00–16.00
■ Holubova x Pechlátova

sobota 25. 11. 13.00–16.00
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka

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

neděle 26. 11. 9.00–12.00
■ U dět. hřiště x Karlštejnská

hrazeno z rozpočtu
MHMP

hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5

Nepoužité léky do koše nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lé-
kárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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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). 
■Na stanoviště nesmí být odpad přinášen mimo uvedené ter-
mímy, když nebude štěpkován ani odvezen. Jinak hrozí ne-
oprávněné založení černé skládky, které je spojeno s náklady
na její odstranění.

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

25. 11. 10.00 – 16.00
■ Mládí (parkoviště proti Auto
Kelly)

26. 11. 10.00–16.00
■ K Hájům (plocha u kontej-
nerů na tříděný odpad)

18. 11. 9.00–12.00
■ Chalabalova (parkoviště)

18. 11. 13.00–16.00
■ 5. máje (plocha u č. 325)

19. 11. 9.00–12.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)

Svoz bioodpadu
v Praze 13

Kontejnery
na elektroodpad

Do kontejnerů patří napří-
klad listí, tráva, větvě,
neznečištěná zemina,

pří padně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu, ne však ži-
vočišné zbytky.

Mobilní
sběrný dvůr v Praze 13

Mobilní sběrný dvůr je
určen pro krátkodobý
sběr odpadů od osob

s tr valým pobytem na území
hlavního města Prahy. Mobilní
sběrný dvůr bude umístěn na

uvedeném stanovišti v Praze
13 pouze po dobu šesti hodin
a občané zde mohou zdarma
odložit například objem ný od -
pad, dřevěný odpad, od pad ze
zeleně a suť.

Červené kontejnery jsou určeny na drobný elektroodpad. 
■ ul. Archeologická x Bronzová, v blízkosti M Lužiny, vedle sta-
noviště č. 15 sběrných nádob na tříděný odpad
■ul. Trávníčkova, u tržiště M Luka, proti domu č. 1765/7, vedle
stanoviště tříděného odpadu č. 37, lokalita Lužiny
■ul. Vlachova naproti domu č. 1514/2 (Šostakovičovo náměstí)
ve Stodůlkách, vedle stanoviště č. 30 sběrných nádob na tříděný
odpad
■ ul. Seydlerova x V Hůrkách, proti domu č. 2146/13, lokalita
Nové Butovice, vedle stanoviště tříděného odpadu č. 95
■ul. Pavrovského (stanice BUS Červeňanského), v lokalitě Velká
Ohrada, vedle stanoviště tříděného odpadu č. 127
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školství

Pro stovky dětí je letošní školní rok
přelomový. Na konci školního roku
opustí „své“ základky a začnou další

životní etapu na gymnáziích či středních
odborných školách. I když se zdá být dub-
nový termín daleko, rozhodnout se a vzá-
pětí se začít připravovat, by děti měly co
nejdříve.

Pro střední školy se přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka konají v ně-
kolika termínech od 12. do 17. dubna, ná-
hradní termín bude v květnu. Děti, které se
plánují hlásit třeba na konzervatoř, ale mu-
sejí počítat s talentovou zkouškou, která je
naplánována už na leden. Pokud chcete,
aby se váš syn či dcera na přijímačky při pra -
vovali důsledně a pečlivě, vyberte jim ně-
jaký přípravný kurz. V Praze se jich ko ná
celá řada, a to jak pro střední školy a gym-
názia, tak i víceletá gymnázia. Výhodou je,
že děti se učí z matematiky a češtiny přesně
to, co je potom bude čekat u přijímaček. 

Prvním a nejdůležitějším krokem je však
vybrat si, kam se vůbec bude potomek hlá-
sit. Pokud máte jasnou představu o tom,
jakou školu by mělo dítě vystudovat, za-
brzděte. Výběr by měly ovlivňovat i zájmy
a přání budoucího středoškoláka. Jinak
můžete brzy po nástupu na střední školu
narazit. Pokud ho škola nebude bavit, ne-

bude mít motivaci se snažit a spíš se bude
jen trápit. Počítejte navíc s tím, že i když se
dítě dostane na školu, kterou si samo zvo-
lilo, mohou se jeho školní výsledky oproti
těm ze základní školy zhoršit. Na střední
škole jsou na studenty kladeny mnohem
vyšší nároky. Pokud si nejste jisti, zda dítě
na ten který obor takzvaně „má“, obraťte
se na škol ního výchovného poradce. 

Navštivte přehlídku škol
Rozhodně nepropásněte dny otevřených

dveří, které vám o škole mnoho prozradí.
Můžete si ji pečlivě prohlédnout, popovídat
si s učiteli, nahlédnout do výuky a trošku
nasát školní atmosféru. Nevynechejte ani
pátrání na internetu. Ne vše, co tam o škole
najdete, je samozřejmě pravda a zprávy je
tak třeba filtrovat. Můžete ale třeba najít
něco o historii, pečlivě si prostudovat mi-
moškolní aktivity a život školy a také nara-
zit třeba na debaty žáků, kteří toho vědí víc
než dost. 

Vydejte se také koncem listopadu na 21.
ročník přehlídky středního a vyššího od-
borného školství. SCHOLA PRAGENSIS se
koná koncem listopadu v Kongresovém
cen tru Praha a představí vám jednotlivé
školy, jejich výsledky jak studijní, tak i v ob-
lastech zájmových činností.

Připravte dítě
na střední školu

Nastoupil váš potomek v září do posledního ročníku
základní školy a už brzy ho čeká rozhodování, na jakou
střední školu si podá přihlášku nebo je z něj čerstvý páťák
a společně se rozhodujete, zda dokončit základní školu
nebo zkusit zkoušky na víceleté gymnázium? Co si počít
a kde hledat pomoc?

Moře a oceány
na Smíchově

Zábavně-vzdělávací odpoledne, bě -
hem kterého se přítomní dozvě dí
zajímavosti a neznámé informa -

ce o mořích a oceánech je připraveno ve
smíchovské Stanici přírodovědců. Bu -
de se malovat ve výtvarné dílničce, pra-
covat s mikroskopem, řešit kvíz a také
promítat dokument o mořských žel-
vách. Po celou dobu bude možné se ta -
ké zajít podívat do tropického terária
a do skleníku. Konat se bude mořská
akce na Smíchově 29. listopadu, začíná
se v 15.00 hodin.

Škola má pěvecký
sbor Fontána

Spirituály v češtině, angličtině
i svahilštině, lidové písničky
z Čech a Moravy, písničky z pohá-

dek a filmů, latinské duchovní písně
i populární a rockové písničky ve sboro-
vém podání. To je repertoár pěveckého
sboru Fontána, který vznikl ve školním
roce 2011/12 na ZŠ Kořenského. Děti
mají za sebou soustředění v Týnci nad
Sázavou a také naplánovány koncerty. 

Kdy budou
prázdniny

Vánoční prázdniny začnou v sobo -
tu 23. prosince a potrvají do úte -
rý 2. ledna, jednodenní pololetní

prázdniny připadají na pátek 2. února
a jarní prázdniny budou mít děti z Pra -
hy 5 od 5. do 11. března.

Úspěch matematiků
z Podbělohorské

Děti ze Základní školy Podbělo-
horská jsou šikovní matematici.
Tamní tým Levharti totiž uspěl

na matematickém klání Matematický
proud na Gymnáziu Christiana Dop -
plera. Děti ze třetí, čtvr té a páté třídy
plnily logické a matematické úkoly
a v letošním ročníku soutěže zvítězily.
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Tady je 240 nových parko-
vacích míst, další parko-
viště otevřel magistrát

v Praze 4 a Praze 10. Využita
byla tři málo využívaná odta-
hová parkoviště. Parkoviště
jsou označena jako P+R, jsou
nehlídaná a bez poplatku. Doba
stání je zde omezena na maxi-
málně jeden den. 

„Praha v tuto chvíli provozu -
je 16 parkovišť P+R s celkovou
kapacitou 3000 parkovacích
míst, kterou nyní navyšujeme
o dalších 530 nových. Systém

P+R považuji za důležitý prvek
ke zklidnění dopravy v centru
města, zvýšení plynulosti do-
pravy a současně ke snížení ne-
gativních dopadů, především
hluku a emisí,“ řekl náměstek
pro dopravu Petr Dolínek.

Dalších nových 765 parkova-
cích míst přibude v parkovacím
do mě Mo tol/Roentgenova. Pět -
ka se s nedostatkem míst po -
týká, stejně jako ostatní praž -
ské městské části, dlouhodobě.
Situace se tady ale ještě zhor-
šila po zavedení placeného par-

kování. Mo dré zóny platí na
pětce od loňského srpna. Jejich
zavedení sice umožňuje snáze
zaparkovat místním, kteří mají
v městské části trvalé bydliště
a mají tudíž nárok na parkovací
oprávnění, lidé, kteří sem třeba
dojíždějí denně za prací, jsou
ale v patové situaci. Buď musejí
jet hromadnou dopravou, nebo
kaž dý den naházet drobné do
parkovacích automatů.

Radnice nyní zpracuje kom-
pletní projektovou dokumen-
taci až do stavu stavebního po-

volení, financování zajistí praž-
ský magistrát. Parkovací dům
vznikne u Nemocnice Homol -
ka, v ulici Roentgenova. Místo
je výhodné z několika důvodů,
je odsud dostupné metro a na-
váže navíc také na P+R parko-
viště u Kotlářky. Pětka usiluje
i o další nová parkovací místa,
a to na kraji areálu Nemocnice
Motol. V plá nu je rovněž elek-
trobusový shuttle, který by svá-
žel řidiče ze zmíněných třech
P+R parkovišť ke stanici metra
Nemocnice Motol.

Nová parkoviště
v Motole a na Kotlářce
Více parkovacích míst potřebuje akutně Praha 5. Pomoci by měla

výstavba parkovacího domu v Motole, od poloviny října je navíc

nové záchytné parkoviště na Kotlářce.

Zaostřili jsme na reziden -
ční projekty v lokalitě
Košíř a zaujal nás ten,

který vyroste na svahu Vidoule
v blízkosti parku a nabídne re-
zidentům výjimečné výhledy ze
svých bytů či domů.

První etapa projektu top rezi-
dence Pomezí, realizovaná po -
dle návrhu známého pražského
architekta Petra Bouřila (ABM
architekti), nabízí 81 prémio -
vých bytů ve čtyřech čtyřpod-
lažních domech se střešními
pavilony. Byty v přízemí dispo-
nují předzahrádkami, ostatní

by ty mají prostorné balkony
nebo terasy. Střešní velké byty
jsou koncipovány jako mezo-
nety či penthousy. Lze hovořit
o 4 různých kategoriích, které
tvoří ucelenou nabídku. Velký
důraz je v projektu kladen na
nízkou energetickou náročnost.
Všechny byty jsou navrženy
jako nízkoenergetické s decen-
trálním větráním s rekuperací
tepla, ve vysokém kvalitativním
standardu, jehož součástí jsou
venkovní hliníkové žaluzie,
elektroinstalace pro inteligent -
ní ovládání a velkoformátová

Zaostřeno na Vidouli
Historie známé pražská rezidenční čtvrti

Košíře se začala psát již v 10. století.

V současnosti jsou Košíře oblíbenou

rezidenční lokalitou, která kombinuje

rychlou dostupnost do města s bydlením

v kontaktu s přírodním parkem.

okna, která nabízí překrásné
výhledy na Staré Město nebo do
přírodního par ku Košíře-Motol.

Máte rádi zdravý životní
styl, a nechcete se vzdát blíz-

kosti města? Věříme, že vás
pro jekt zaujme stejně jako
nás.

www.top-rezi dence.cz/pomezi

A
D
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luštění

www.stako.cz  |  stako@stako.cz

Vyzkoušejte 
 

VÝHODNÁ
SLEVA

33%

INZERCE V5-1117

V tajence naleznete citát Boženy Němcové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V5 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele -
fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb Hon ba za časem od
Francoise Lelorda.
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veřejný prostor

INZERCE V5-1140

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

Listopadové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

Momentálně tady dochází k radikál -
ní proměně území, orná půda se
mění na veřejně přístupnou krajin-

nou zeleň. „Na jaře byla celá východní část
plošiny Dívčích hradů zatravněna vybra-
nou luční směsí. Kromě snížení prašnosti,
zlepšení protierozní funkce a dalších eko-
logických přínosů se tímto radikálním kro-
kem také zcela zrušilo používání zeměděl-
ských hnojiv a herbicidů na samém okraji
přírodní rezervace Prokopské údolí,“ řekla
pražská radní Jana Plamínková.

Do konce letošního roku bude plocha
osázena rozptýlenou zelení, vysazovány
bu dou především domácí druhy dřevin
i ovoc né stromy. Celkem bude vysázeno
přes pět stovek solitérních stromů
a 25 000 lesních sazenic. Celý projekt je
největší nově zakládanou plochou zeleně
na území Prahy po roce 1989. Dlouhodo-
bým cílem je významně rozšířit stávající
plochy zeleně v Prokopském údolí a odleh-
čit silně zatíženému a přitom přírodně vy-

soce hodnotnému území nedaleké přírodní
rezervace.

Do dvou let by na Dívčích hradech měli
také najít nový domov koně Převalského.
„Koně Převalského bývali dříve označováni
jako prakoně a využití části náhorní plošiny
Dívčích hradů tak nepostrádá určitou sym-
boliku. Právě zde si v dávné minulosti měly
ženy vystavět hradiště a vést odtud Dívčí
válku,“ uvedl k projektu ředitel pražské
 zoologické zahrady Miroslav Bobek. „Nejde
jen o to, že získáváme další prostor pro
chov koně Převalského, na jehož záchraně
a návratu do přírody se významně podílela
a podílí naše zoologická zahrada. Vypásání
vegetace koňmi by v této lokalitě mělo vést
k obnově původních společenstev rostlin
a živočichů,“ vysvětlil. Jde o společný pro-
jekt právě zoologické zahrady, magistrátu
a městských částí. Pražský magistrát na
projekt chovu koní Převalského na Dívčích
hradech pro letošní rok uvolnil 6,5 milionu
korun.  

Dívčí hrady
se mění před očima
Rozsáhlá náhorní plošina na okraji Prokopského údolí,

Dívčí hrady, se mění před očima. Do budoucna tady má být

volnočasový areál, který naváže na chráněná území

přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky

Ctirad a lákat bude i na koně Převalského. 
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sport

Showdown je aplikovaný
stolní tenis a hraje se na
stolech s mantinely a gólo-

vou jamkou na každé straně
pod herní deskou s míčem, kte -
rý má v sobě broky a chrastí.
Dva hráči hrají s podlouhlou
dře věnou pálkou a všichni mají
na očích neprůhledné brýle, aby
měli stejné podmínky ke hře. 

V sobotu 2. prosince mezi
9.30 až 15.30 hodin se můžete

přijít podívat a povzbudit hráče
na Střední školu GOA, Radlická
115, Praha 5 – Nové Butovice
po dohodě s organizátory. Akce
se koná v areálu školy a  je třeba
si jakoukoli návštěvu předem
domluvit s pořadatelem. Miku-
lášský turnaj je určen přede-
vším pro začínající mládež, ale
zahrají si ho i zkušenější. Celý
turnaj pořádá Blindsportclub
Praha. 

„Uvítáme jakoukoli pomoc
jak na zajištění cen pro tento
turnaj, tak pro pořádající oddíl,
který intenzivně hledá prostory
pro svou činnost,“ říká Petr
Bayer, ředitel turnaje a před-

seda oddílu showdownu BSC
Praha. Více informací dostanou
zájemci na mailu bayer.pe -
tr@cen trum.cz nebo na webu
www.bscprague.eu a show-
down.braillnet.cz.

Mikulášský turnaj
pro nevidomé

Formulář, kterým lze ús -
pěšného sportovce nomi-
novat, mají jednak všech -

ny sportovní kluby, je možné si
ho také osobně vyzvednout na
radnici na oddělení sportu, kul-
tury a památkové péče. Formu-
lář musí navrhovatel vyplnit
a podepsat a doručit na radnici
buď poštou, osobně, nebo na-
skenovaný e-mailem na adresu
lukas.ha vel@praha5.cz. Obál -
ku i předmět mailové zprávy je
nutné doplnit heslem Sporto-
vec roku.

Návrh musí být podepsán
i samotným sportovcem či zá-
stupcem navrženého týmu, na -

vrhnout lze v každé kategorii
maximálně jednu osobu či je -
den tým, a to do 22. prosince.
Aby mohl být vámi vybraný
sportovec nominován, je třeba
splnit alespoň jednu z podmí-
nek. Me zi ně patří trvalé byd-
liště na území Pra hy 5, sídlo
sportovní organizace, které je
sportovec členem, na pětce či
to, že je nominovaný v Praze 5
zaměstnán. 

Vyhlášeny jsou kategorie
pro fesionální sportovec, spor-
tovec amatér, junior do 18 ti let,
sportovec senior, zdravotně po-
stižený sportovec, sportovní
tým a trenér. V loňském roce

uspěl v kategorii profesionální
sportovec vodní slalomář, ka -
jakář Jiří Prskavec, titul spor-
tovkyně amatérka si odnesla
chodkyně Lenka Borovičková.
V ka tegorii junior do 18 let byl
jako nejlepší zvolen šachista
Thai Dai Van Nguyen a šachista
uspěl i coby sportovec senior,
konkrétně to byl Josef Čermák.
Vyhlášen byl i nejúspěšnější
postižený sportovec, tím se stal
paracyklista Patrik Jahoda, nej-
lepší sportov ní tým byl loni HB
Basket Praha U14, za trenéry
bodovala Petra Škábová a le-
gendou se stal ragbyový repre-
zentant Vladislav Petras.

Navrhněte, kdo má být
sportovcem roku
Navrhnout sportovce, kteří si zaslouží udělení titulu sportovec

roku, mohou obyvatelé páté městské části, ale i místní sportovní

organizace. Čas na nominace mají do 22. prosince.

Memoriál
Jana Weisgraba

Šachový turnaj mláde -
že je naplánován na
25. listopadu, konat se

bude na radnici Prahy 5.
Turnaj je věnován vzpomín -
ce na tragicky zesnulého
spoluhráče žáků Šachového
klubu Smíchov.

Festival sportu
Prahy 5

Konec listopadu bude
v Praze 5 patřit spor -
tu, koná se zde totiž

Festival sportu Prahy 5, kte -
rý je součástí celopražského
projektu Festivaly sportu.
Cílem projektu je s vybra-
nými kluby motivovat děti
k pohybu. V Praze 5 se při-
pojí Klub Motorlet Praha.
Akce je určena pro děti od 4
do 11 let, pracovat s nimi
bu dou profesionální trenéři.

Nevidomí a zrakově postižení sportovci si

opět zahrají showdown již na 3. ročníku

Mikulášského turnaje v Nových Butovicích,

a to v areálu hotelové školy. 
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doprava

Radlická radiála předsta-
vuje významnou část
pražského dopravního

ske letu, kde prodloužením Roz-
vadovské spojky propojuje
Praž ský a Městský okruh. Pro-
střednictvím pěti mimoúrovňo-
vých křižovatek (MÚK) je
napo jena na nižší místní komu-
nikační síť (MÚK Bucharova,
MÚK Řeporyjská, MÚK Buto-
vice a MÚK Jinonice) a v MÚK
Zlíchov je připojena na Městský
okruh v prostoru Zlíchovského
tunelu.

Zahájení výstavby je pláno-
váno na rok 2019 a stavět by se
mělo čtyři a půl roku. V rámci
kompenzačních opatření při-
pravuje Praha také sérii dopro-
vodných projektů, které budou
řešit širší návaznosti stavby
v přilehlém městském parteru.
Hlavním přínosem Radlické ra-
diály bude zklidnění povrchové
dopravy, což zlepší životní pro-
středí v oblasti Jihozápadního
Města.

Nyní je v provozu úsek Rad-
lické radiály mezi Pražským
okruhem a ulicí Bucharova,
kte rý byl postaven v letech
1976–1980. Dostavěná Rad-
lická radiála by měla ulevit do-
pravně přetíženému Smíchovu,
Radlicím a Jinonicím. Navázala
by na Rozvadovskou spojku
a po kračovala až k Městskému
okruhu na Zlíchov. Momentál -
ně auta jedoucí směrem od Plz -
ně z končící dálnice D5 musí
sjet na místní silnice. A lidé jsou
tak denně vystaveni nadměrné
dopravní zátěži. 

Praha 5 si před časem necha -
la vypracovat studii, která zjiš-
ťovala možnosti dopravního
zklidnění Jinonic v návaznosti
na projekt Radlické radiály. Ta
analyzovala předpokládané do-
pravně-urbanistické dopady
stav  by Radlické radiály na ob-
last Jinonic, zejména pak na
oko lí Karlštejnské ulice a navr-
hovala možnosti a opatření na
dopravní zklidnění celé oblasti

a omezení vlivů nežádoucí tran-
zitní dopravy.  Dozvědět se po-
drobnosti o dostavbě Radlické
radiály mohou obyvatelé míst,
jichž by se novinka nejvíce dot -
kla, ale i všichni ostatní, na ve-
řejném představení projektu,
jež proběhne ve středu 29. lis-

topadu od 18.00 hodin, a to
v prostorách Centra architek-
tury a měst ského plánování
CAMP – IPR PRAHA ve Vyše-
hradské ulici. Novinky, zajíma-
vosti a informace ale lze zjistit
i na novém portálu radlickara-
diala.info. 

Radlická radiála
Stavět se začne za dva roky

Možnost, že Praze 5 odlehčí Radlická radiála, je o něco blíž.
Pražský magistrát totiž začátkem října podal žádost o vydání
územního rozhodnutí pro stavbu. Začít stavět by se mělo za dva
roky.

Pohled na rampu I v MÚK Zlíchov. Pohled na MÚK Řeporyjská.

Pohled na část Radlické radiály mezi tunely Butovice a Jino-
nice.
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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
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.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

Zápisy do základních škol
v Praze 5 se budou konat
v dubnu, termín je pevně

stanoven školským zákonem.
Pokud by rodiče chtěli využít
náhradní termín, je třeba si ho
domluvit v konkrétní základní

škole. Den otevřených dveří je
ideální příležitost, jak danou
ško lu poznat. Rodiče navíc vět-
šinou mají možnost nahléd-
nout přímo do výuky, popovídat
si s vedením školy nebo učiteli,
a protože se na většině škol

Školy se otevírají
veřejnosti i budoucím prvňákům
Školní rok začal teprve před několika

týdny, rodiče dětí, které nastoupí do školy

za rok v září, se ale už teď mohou

seznamovat se základními školami

v Praze 5. Řada z nich se totiž chystá na

dny otevřených dveří. Jasné je, v jakém

termínu budoucí prvňáčci napřesrok

k zápisu půjdou.

stalo zvykem, že návštěvníky
provádějí po budově starší žáci,
mohou se dozvědět i zajíma-
vosti očima dětí. 

Třeba Základní škola a Ma-
teřská škola Barrandov se ve-
řejnosti otevře 12. prosince od
15.00 hodin a potom ještě jed-
nou, a to krátce před zápisem,
13. března od 9.00 do 12.00
hodin. V Základní škole Kořen-
ského přivítají návštěvníky ješ -
tě o něco dříve, letošní termín
dne otevřených dveří připadá
dokonce na 30. listopadu, další
ter mín je 8. března. 

Základní škola Nepomucká
spojila letošní den otevřených
dveří s vánočními dílnami. Obo -
jí se koná 1. prosince. Od 8.00
do 15.00 hodin bude možné si

prohlížet školu, přičemž dopo-
ledne bude možné nahlédnout
do výuky, od 16.00 do 18.30 se
budou vyrábět vánoční deko-
race a budou se grilovat klobásy
na školním hřišti. Základ ní
a Mateřská škola Santoška plá-
nuje den otevřených dveří na
březen, po předchozí domlu vě
jsou tady ale ochotní přivítat
návštěvu kdykoliv. Školy termí -
ny dnů otevřených dveří prů-
běžně aktualizují na webech.

K zápisu budou rodiče potře-
bovat rodný list dítěte, občan-
ský průkaz a žádost o přijetí
a zápisní list. Poslední dva do-
kumenty budou v den konání
zá pisů ve školách, ale je také
mož né si je předem stáhnout
na webových stránkách škol.
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servis

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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postřehy Víta Olmera

Slevu ve výši 100 Kč můžete jednorázově uplatnit při nákupu v kamenné prodejně Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6 (50 m od ulice 
Dejvická) na nákup zboží v ceně minimálně 500 Kč. Sleva vám bude po předložení kupónu odečtena na místě od celkové hodnoty nákupu. 

Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kupón. Sleva platí do 23. 12. 2017.

Dárky pod stromeček,
které užijete po celý rok
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32 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

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 předzahrádce smíchov-
ské  kavárny pod oh ří -
vačem seděli dva. Ona

listovala v bulváru, on surfoval
na tabletu. Nepromluvili spolu
slovo. Tak se poznají manželé,
psal už pan Werich. Pak se při-
hrnuly dvě přítelky ně, bruneta
a kaštanová. Manželka byla na -
zrz. Nastalo přivítací olíbávání.
Manžel se ne olíbával. Man žel

Dámská
volenka
vychovaně pozdravil a dál sur-
foval.

Dámy začaly štěbetat jedna
přes druhou.

„Co John, povídej,“ padla
karta na brunetu. Bruneta si
vzdychla. „Ále, holky, vypadalo
to tak slibně. Žádnej ňákej če-
cháček. Velkorysej džentlmen.
Večeře v Mandarínu, šperčíky,
i na Plese v opeře jsem mohla
rozhodit sukně.Ukázalo se ale,
že má dvě děti a prachatou
man želku v Anglii. Zatla mu ti -
pec.“„Se nedivím,“ pozname-
nala manželka kousavě. „Eště
aby vám to cvrlikání financo-
vala.“ 

„Hele, a co ten tvůj Jiří?“ při-
šla na přetřes kaštanová. „Nebo

furt lovíš na netu? Jiří je přece
trvalka, ne?“

Kaštanová hořce: „Ále…sice
mě pozval na Sey che ly…“ „No
a?“ vyptávaly se přítelkyně lač -
ně.

„Jenže, když tam mělo k ně-
čemu dojít... tak nic.“ „Cože?
Nic? Na Seychelách?“ „A to
jsem dokonce nasadila do boje
i prádýlko Frivolous. On se om-
louval, že má nervy v kýblu, že
ho čeká nástup do kriminálu.
Nějaký daňový úniky, nebo co.“

Kaštanová vytáhla mobil
a prezentovala galerii chlápků
z internetové seznamky. „Mrk-
něte se, děvčata. Kterýho byste
braly?“ Obě svorně ukázaly na
prošedivělého fešáka. „Jenže je

po rozvodu a nemá než starou
škodovku...“ Dámy soustrastně
pokývaly hlavami. Načež je za-
ujala busta chlapáckého Jáno-
šíka.

Kaštanová však fotku otráve -
ně smázla. „Je moc malej, hol -
ky.“

„Tom Cruise taky není vyso-
kej, přece...“

„Lepší jako paleček, jen když
je mužíček,“ pronesla man-
želka s významným pohledem
na manžela.

Tomu zřejmě nedoléhala slu-
chátka, a byl nucen celou dobu
poslouchat tu odbornou deba -
tu. Otráveně se zvedl a pronesl:
„Promiňte dámy, potřebuju se
trochu projít po nábřeží.“

Když povstal, bylo vidět, že
k dlouhánovi má taky hodně da-
leko. Ne, že by mohl koukat ha-
dovi do očí. Hadovi koukat do
očí, to zas ne.

Sotva odešel, začaly ho dámy
zevrubně probírat jedna přes
druhou.

Pustily se do toho s novým,
čerstvým elánem.

Architektura
Projekční činnost
Ing. arch. R a d e k  H o r n í k

e-mail: hornik.radek@email.cz
mobil: 734373697

www.architekt-hornik.cz



ADVENT
SE SKUPINOU ČEZ

25. 11.
2. 12.
9. 12.

16. 12.
Každou sobotu program od 15:00 
     těší se na vás Leona Gyöngyösi, 
        Josef Vágner, Adéla Částková a další

aquapalace.cz

ADVVEDDDVDVENTT
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