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Stopy
minulosti

Školství

Kam s odpadem
v Praze 5

Servis

Causa

Nissan-Řeporyje, Ořešská 873, Praha 5-Řeporyje, Tel.: 605 006 600
www.nissan-reporyje.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná spotřeba 3,8-5,8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km.

Nissan Qashqai DIG-T 115 Visia. Doba leasingu je na 24 měsíců s nájezdem 40 000 km, jedná se o nezávaznou nabídku, splátka se může měnit.  Kalkulace vypracována Nissan business finance.

vč. DPH

Měsíčně jen

5.351Kč

Operativní leasing

NISSAN-ŘEPORYJE

INZERCE V5-0304

Petr Exnar:
Bosoboty jsou

investicí do zdraví

Najdete nás na
www.vase5.cz

Skládka
v Motole
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Vážení čtenáři,
pokud máte doma budoucího
prvňáčka, čeká vás zásadní
krok. Už v dubnu se totiž
uskuteční zápisy do základ-
ních škol. V pětkovém škol-
ství se toho ale děje víc. Na-
příklad se připravuje vznik
nové školy, která by měla po-
krýt poptávku rodičů dětí,
které žijí v páté městské čás -
ti. Přinášíme vám také infor-
mace o skládce v Motole. Ta
by velmi potřebovala zrevita-
lizovat, náklady jsou ale

ohrom né. Co na situaci kolem motolské skládky říkají ko-
aliční a opoziční politici zvolení do zastupitelstva Prahy 5?
Z titulní strany magazínu Vaše 5 na vás tento měsíc hledí
manželé Exnarovi. Před několika lety přivezli do Česka bo-
soboty leguano. Přečtěte si, proč je dobré vrátit se k přiro-
zené chůzi, jaké zdravotní potíže vám špatně zvolená obuv
může způsobit a také novinky ze světa bosé chůze. Ať už
v bosobotách nebo bez nich, můžete se vydat na nějakou za-
jímavou akci, která se v Praze 5 koná. Lákají vás předná-
šky nebo literární dílny, koncert nebo výstava? Vyberte si
podle svého. 

Vaše Zuzana
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Výtvarné práce
dětí z Prahy 5

Až do 30. března může veřejnost
navštívit výstavu v Galerii Bar-
randov. K vidění jsou zde vý-

tvarná díla dětí, která vznikla v rámci
osmého ročníku výtvarné soutěže Fil-
mová fantazie. Tu uspořádala FZŠ
a MŠ Barrandov II. ve spolupráci s Pra-
hou 5.

Architektonická
výstava

Výstava projektů ateliéru Kuba &
Pilař architekti probíhá v Malé
výstavní síni Prahy ve Štefáni-

kově ulici. K vidění je do 30. března
vždy od úterý do pátku od 13.00 do
18.00 hodin. Ateliér Kuba & Pilař ar-
chitekti realizoval řadu staveb po celé
republice, za které získal i několik oce-
nění. V galerii jsou představeny práce
ateliéru pro Prahu, kde se tým archi-
tektů podílí na projektu Smíchov City. 

INZERCE V5-0306

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

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

internet na praze 5 

od 290 kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ve spolupráci s pražskou městskou
policií připravila třináctá městská
část další ročník Senior akademie.

Jde o cyklus vzdělávacích programů pre-
vence kriminality, ochrany života, zdraví
a majetku. Účastníci se dozvědí zajímavos -
ti o zajištění osobního bezpečí, zabezpe-
čení majetku, o finanční gramotnosti, kri-

minalistice, základech první pomoci, obra -
ně proti podvodníkům nebo domácímu ná-
silí či o povinnostech při chovu psů. Určeno
je třináct přednášek pro seniory a zdra-
votně postižené s trvalým pobytem v Pra -
ze 13 a v Praze–Řeporyjích. Součástí cyklu
je návštěva muzea policie, Psího domova
nebo operačního střediska městské policie. 

Akademie
bezpečnosti pro seniory

Dalšího ročníku amatérské filmové
soutěže AntiFETfest se mohou
zúčastnit ško ly, školská zařízení

a nízkoprahové kluby z páté městské části.
Klání AntiFETfest aneb Jde to i jinak! je ur-
čeno pro jednotlivce nebo skupiny maxi-
málně pěti tvůrců ve dvou kategoriích, a to
pro děti z II. stupně základních škol a stu-

denty odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií a pro studenty středních škol
a odborných učilišť. Obvodní kolo pro Pra -
hu 5 se koná 18. dubna, vítězné snímky
z obou kategorií potom postoupí do celo-
pražského finále. Hlásit soutěžní snímky je
možné do konce břez na, další informace
jsou na webu www.antifetfest.cz.

Filmová soutěž
pro školy



aktuality

Zapojte se
do proměny Vidoule

Zpracování urbanisticko–krajinář-
ské studie Vidoule má vyřešit
novou podobu 105 ha zanedba-

ného přírodního parku. Hledat má ře-
šení, které napomůže vytvořit repre-
zentativní a hodnotný přírodní park,
který umožní setkávání lidí, trávení
volného času a sportovně rekreační ak-
tivity při zachování hodnot místní pří-
rody. Studie bude řešena v postupných
krocích analýza – návrh – čistopis a na
závěr každé fáze proběhne veřejné pro-
jednání a prezentace. Vyplnit lze také
na webu městské části dotazník anebo
se zúčastnit komentované prohlídky po
Vidouli, a to 17. března od 14.00 hodin.
Cílem je, aby na Vidouli vznikl volnoča-
sový areál včetně nabídky sportovních
aktivit, jako jsou běžecké stezky, stezky
pro in-liny a kolečkové lyže, vzniknout
by zde mohla i psí louka, piknik area
nebo třeba plocha na pouštění draků.
Stolová hora Vidoule se rozkládá v se-
verozápadním cípu Jinonic, mezi Koší-
řemi a Butovicemi.

INZERCE V5-0312

Dvě pobočky městské knihovny pod-
poří pátá městská část. „Knihovnám
jsme darovali celkem 270 tisíc. Část -

ka 200 tisíc Kč připadne pobočce Ostrov-
ského, 70 tisíc Kč pobočce Musílkova,“ uve -
dl zástupce starosty Lukáš Herold. „Bez
pomoci radnice bychom fungovat nemohli.
Možná to bude znít neuvěřitelně, ale děti

u nás tráví čas po škole. Vlastně jsme něco
jako školní družina,“ poznamenal knihov-
ník pobočky Ostrovského, Jakub Rych tar.
„Jsme zaměřeni převážně na dětské čte-
náře. Pro dospělé máme jen omezený vý -
běr, ale starší klienti si k nám rádi chodí pro
objednané knihy,“ dodal knihovník Tadeáš
Beyer z pobočky v Musílkově ulici.

Pětka
podpořila knihovny

S vyrovnaným rozpočtem, který po-
čítá s příjmy a výdaji ve výši 571 mi-
lionů korun, bude v letošním roce

hospodařit třináctá městská část. Rozpo-
čet schválili tamní zastupitelé. Do školství
má zamířit celkem 75 milionů korun, z to -
ho přes 3 miliony korun půjde na opra vy
a údržbu základních a mateřských škol

a přes 16 milionů korun půjde na splátku
úsporného projektu přeměny topných sys -
témů ve školách. Rozpočet počítá také tře -
ba s modernizací herních a sportovních
prvků či s rekonstrukcí cyklotras. Nejdůle-
žitější investicí letošního roku v Praze 13
je zřízení Domova pro seniory v ulici Za
Moto technou.

Rozpočet
na rok 2018
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www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský portál 
z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 5

INZERCE V5-0318

Analýza rizik, kterou si nechala Pra -
ha 5 vypracovat loni v létě, ukázala
na nebezpečí, jaké skládka předsta-

vuje, a co všechno obsahuje. Podle této stu-
die tvoří skládku velké množství nebezpeč-
ných odpadů. „S tím souvisí zhoršená
ja kost podzemních vod v důsledku ulože-
ných odpadů, které obsahují nebezpečné
látky. Tyto koncentrace přesáhly závazné
limity dle platných právních předpisů,“
píše se v závěrečné zprávě. S tím souvisí
i nesprávné navážení odpadu během let. To
způsobilo, že těleso skládky je nestabilní
a hrozí jeho zhroucení.

Provedená studie ukázala také řešení.
A sice že bude potřeba částečné odtěžení
povrchu skládky a její rekultivace. Cena se
tak podle množství odtěženého materiálu
může pohybovat v rozmezí od 0,5 do 1,5 mi -
liardy korun. Skládku je potřeba nejen čás-

tečně odtěžit, ale také upravit a ukotvit
svahy, zlikvidovat nebezpečný odpad a po -
té revitalizovat povrch. Jedná se přitom
o levnější variantu, byla by ovšem dostaču-
jící. Kompletní odtěžba skládky by se mo -
hla vyšplhat i na 10 miliard korun.

Pětka skládku
monitoruje

„Měření skládky jsme zadali firmě GEO-
TEST, která provedla vrty a zjistila, jaký je
stav skládky. Náklady na to, aby se se sklád-
kou něco dělo, jsou vysoce překračující
možnosti městské části. Myslíme si, že je
to problém na celopražské úrovni, a hle-
dáme možnosti, jakým způsobem to zafi-
nancovat,“ uvedl radní Prahy 5 pro životní
prostředí Radomír Palovský (TOP 09). 

„V rámci studie bylo zjištěno, jaké jsou
možné kroky. V této chvíli Odbor správy ve-

Miliardové náklady

na motolskou skládku
Nebezpečný odpad je na skládce v pražském Motole.
Odloženy jsou tady těžké kovy, ropné látky nebo toluen.
Skládku je nutně potřeba revitalizovat, náklady jsou však
vyčísleny na 1,5 miliardy korun. Vyplývá to z analýzy rizik,
kterou si nechala vypracovat pátá městská část. Finance
ale chybí, a tak Praze 5 nezbývá než na motolskou skládku
dohlížet.

řejného prostranství a zeleně Prahy 5 pra-
cuje na tom, aby se skládka zabezpečila
pro ti neoprávněnému vstupu. Do doby, než
budeme mít možnosti reálně financovat vý-
znamnější změnu, tak budeme skládku
pouze monitorovat,“ dodal Palovský. Na
analýzu rizik měla navazovat ještě studie
proveditelnosti, na té se pracuje.

Sportovní 
a odpočinkový areál

Skládka v Motole je pozůstatkem minu-
lého vedení městské části. Stav skládky to -
tiž výrazně zhoršila nevýhodná smlouva,
kterou za městskou část v roce 2004 pode-
psal s firmou EkoMotol CZ bývalý starosta
za ODS Milan Jančík. Této firmě pronajal
pozemky motolské skládky. Firma měla
skládku rekultivovat a následně proměnit
ve sportovní a odpočinkový areál.

Místo toho tam firma začala navážet sta-
vební odpad, čímž si vzhledem k minimál-
nímu pronájmu zajistila vysoké zisky. Pro-
nájem pozemků měl být původně 250 tisíc
korun ročně, v roce 2006 ho ale Praha 5
snížila na neuvěřitelných 100 korun za
rok. I po vypovězení této smlouvy radnicí
Prahy 5 v roce 2014 zůstala skládka v dě-
sivém stavu – deset let navážení odpadu
udělalo své. Mezi firmou EkoMotol CZ
a Pra hou 5 probíhají právní spory o to, zda
firma uvede pozemky do původního stavu.
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RNDr. Radomír Palovský
TOP 09, radní MČ Praha 5

Městská část
hledá zdroje financování

Motolská skládka je ranou, která vznikla
na území MČ Praha 5 v druhé polovině mi-
nulého století a postupně na toto místo by -
ly ukládány odpady ze stavby metra, ze
stav by motolské nemocnice, a jak je popsá -
no v analýze rizik, kterou nechala městská
část vypracovat, i ze stavby tunelového komplexu Blanka. Z ana-
lýzy rizik, dostupné na webu MČ občanům, přistoupila MČ k mo-
nitoringu a zabezpečení skládky. Pro doporučované střední řešení
hledá MČ zdroje financování, protože náklady přesahují její mož-
nosti.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS, zastupitel MČ Praha 5

Motolskou skládku
chceme rekultivovat

K řešení problému přistupuje radnice
Prahy 5 zodpovědně a nechala vypracovat
analýzu rizik. Po prostudování celé zprávy
jsem přesvědčen, že v současné době nepři-
náší skládka zdravotní rizika pro okolní
obyvatele. Skládka má však jiné negativní

Skládka
v Motole

dopady v podobě zvýšené prašnosti nebo větrné bariéry. Skládka
obsahuje i nebezpečné látky, které mají za následek zhoršenou ja-
kost podzemních vod pod skládkou. Při nepovoleném vstupu na
skládku pak hrozí inhalace výparů a nebezpečí úrazu. Proto nyní
probíhá zpracování studie proveditelnosti rekultivace skládky.
Naším cílem i nadále zůstává následné využití území pro veřej-
nost, například jako atraktivní prostor pro sport a rekreaci. 

Ing. Ondřej Velek,
SZ, zastupitel MČ Praha 5

Sledujeme příběh
klientelismu
V kontrolním výboru sledujeme roky pří-
běh klientelismu kolem „Motolské sklád -
ky“, kdy v roce 2004 starosta Jančík prona-
jal fir mě EkoMotol 150 tis. m2 pozemků
obce na 10 let za nájemné 250 tis. Kč/rok
(které snížil v roce 2006 na 100 Kč/rok).
Firma zatím navezla cca 1,5 mil. m3 odpadu (cena uložení cca
1 tis. Kč/m3). Bohužel ani starosta Klíma v roce 2014 nezlepšil
záruky dohody s firmou, že za ukládání vytvoří rekultivační fond
pro „sportovní areál“. Firma „zmizela“! Obec dál vydává veřejné
finance na nezveřejněný projekt „cykloareálu“ (600 tis. Kč), přes
1 mil. Kč na „ekologický audit“, 16 mil. Kč na drahou „analýzu ri -
zik“, která prý umožní budoucí žádost na HMP, resp. MŽP o sanaci
v řádu více než miliardy! Skládka Motol je modelem nutné kon-
troly politiků, aby po volbách 2018 občané měli slibovaný spor-
tovní cyklopark. Více na www.praha5.zeleni.cz/skladka-motol/,
www.pra ha5.cz/cs/sek ce/motolska-skladka/.

Vítězové Talentu Prahy 5Chytrá lampa v parku

Takzvaná chytrá lampa
by la instalována v Cen-
trálním parku u Kužel-

kárny. Kromě toho, že šíří
wi-fi signál do vzdálenosti
něko lika desítek metrů, je na
ní dále nainstalováno nouzo -
vé tlačítko, které se po stis -
knu tí automaticky spojí s lin-
kou 112 pro přivolání pomoci.
Na nebezpečí upozorňuje po

stisknutí tlačítka SOS také
červené blikání lampy, v běž-
ném režimu svítí vrchní stí-
nící část modře. Součástí lam -
py je i technologie, která
do káže monitorovat stav ži-
votního pro stře dí, umí měřit
teplotu, praš nost nebo hluk.
Lampy už ma jí ve dru hé měst-
ské čás ti, využívají je i obyva-
telé Německa či Skandinávie. 

Ve dvou věkových ka -
tegoriích se utkali mla -
dí hudebníci v rámci

11. ročníku soutěže Talent
Pra hy 5. V kategorii do 15 let
zvítězil Matouš Vonášek ze
Základní umě lecké ško ly Šte-
fánikova, divákům zahrál na
zobcovou flétnu, druzí skonči -
li klarinetisté Richard Kobza
a Martin Fried ze zbraslavské

umělecké školy a třetí místo
v této kategorii obsadil mladý
houslista Richard Kollert ze
Zá kladní školy Weberova.
V ka tegorii starších hudební -
ků neby lo první místo udě-
leno, druhá byla sopranistka
Zsófia Moravcsíková z Gym-
názia a Hudební školy hlavní -
ho měs ta Prahy a třetí trum-
petista David Ševčík.

Motolská skládka
■Na základě měření firmy GEOTEST, které zadala pátá měst-
ská část, se ukázalo, že náklady na revitalizaci skládky jsou
vysoce překračující možnosti městské části.
■Praha 5 se domnívá, že jde o problém na celopražské úrovni
a hledá možnosti, jakým způsobem revitalizaci financovat.
■ Analýza rizik, kterou si nechala Praha 5 vypracovat loni
v létě, ukázala na nebezpečí, jaké skládka představuje, a co
všechno obsahuje. Podle této studie tvoří skládku velké množ-
ství nebezpečných odpadů, což se projevuje zvýšeným obsa-
hem těžkých kovů, ropných látek nebo toluenu.
■ S tím souvisí zhoršená jakost podzemních vod v důsledku
uložených odpadů, které obsahují nebezpečné látky.

Možnosti, jak financovat revitalizaci
motolské skládky, hledá Praha 5. Zpracovat
si nechala před časem analýzu rizik, která
je veřejnosti dostupná na webových
stránkách městské části. Jaký názor mají na
situaci opoziční a koaliční politici?
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● V Dejvicích bosoboty ve svém rodin-
ném obchodě prodáváte docela dlouho.
Kdy jste tady našli domov?

Já jsem se tu narodil a celý život tu žiji,
takže domov jsem tu již měl a jsem moc
rád, že tu nyní mám i práci. S bosobotami
startujeme třetí rok, začali jsme v roce
2015. Začátky byly s ohledem na sortiment
hodně rozdílné oproti tomu, co nabízíme
zákazníkům teď. Před těmi třemi lety jsme
v podstatě měli jen bosoboty leguano, které
vzhledově vypadaly jako ponožky s podráž-
kou. Teď si troufám říct, že si u nás vyberou
všechny věkové kategorie po všechna roční
období.
● Sídlíte přímo u Vítězného náměstí
kou sek od zastávky tramvaje, takže ob-
chod je z Prahy 5 snadno dostupný…

Zastávka tramvaje je opravdu kousek,
takže třeba ze Smíchova jsme dostupní
krásně, jede k nám tramvaj číslo dvacet.
Jsme za rohem nad poštou, hned vedle re-

staurace Budvarka. Není třeba si předem
boty rezervovat, pokud by se výjimečně
sta lo, že nějaký model ve vybrané velikosti
mít nebudeme, tak zásoby rychle dopl ní -
me…
● Proč je vůbec bosá chůze prospěšná
lidskému tělu?

Obyčejné boty se od přirozené anatomie
nohy velmi liší a zásadně mění způsob naší
chůze. To může často vést až k civilizačním
chorobám, jako je bolest kolen, kyčlí nebo
zad. Boty leguano zajišťují chodidlu zdravý
a přirozený pohyb a jejich nošením se vy-
rovná svalová disbalance, může ustoupit
řada potíží, které by přitom člověk ani ne-
přikládal výběru špatných bot. V klasic-
kých botách se prsty správně nepohybují,
skoro jako by byly v sádře. V bosobotách
pracuje noha přesně tak, jak má a k čemu
byla stvořena. Bota byla samozřejmě geni-
ální vynález, chránil lidskou nohu, ale ča -
sem se změnil spíš na vynález škodlivý. 

● A není už pozdě ve vyšším věku začí-
nat s nápravou?

To vůbec ne, pozdě není nikdy. Já sám
jsem začal bosoboty nosit kolem čtyřicítky
a po třech letech jsem stále nadšený. Jako
konzervativec jsem očekával nějaký nedo-
statek a žádný se k mému překvapení ne-
dostavil. Dnes jsem vlastně konzervativní
já v bosobotách, protože vycházím z přiro-
zenosti lidského pohybu naboso.
● Vy nováčkům doporučujete začínat
s nošením bosobot postupně…

Pro nohu to může být nezvyk, radím
zkoušet je nosit třeba po patnácti minu-
tách, posilovat svalstvo a nechat si nohu
zvyknout. Záleží to ale případ od případu.
Já jsem neměl problém nosit bosoboty celý
den prakticky hned.
● Máte i e-shop, ale osobně doporuču-
jete, aby si každý zákazník přišel vybra -
ný model sem do dejvické prodejny vy-
zkoušet…

Petr Exnar:
Bosoboty jsou investicí do zdraví

Čím dál víc lidí propadá v Česku fenoménu bosobot. Jejich
vyznavači mají své oblíbené místo v Dejvicích. Sídlí tady
rodinný obchod, který nabízí německou značku leguano.
Výhodou bosobot je, že v nich noha pracuje přesně tak,
jak má a k čemu byla stvořena. „Obyčejné boty se od
přirozené anatomie nohy velmi liší a zásadně mění způsob
naší chůze. To může často vést až k civilizačním chorobám,
jako je bolest kolen, kyčlí nebo zad. Boty leguano zajišťují
chodidlu zdravý a přirozený pohyb a jejich nošením může
ustoupit řada potíží, které by přitom člověk ani
nepřikládal výběru špatných bot,“ říká majitel rodinného
obchodu bosoboty leguano Petr Exnar.
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Může se stát, že se velikost vhodně nevy-
bere, nestává se to často, ale není to vylou-
čené. V obchodě navíc umožňujeme vy-
zkoušet chůzi v bosobotách po deskách, na
nichž jsou kořeny, kameny a kůra, a každý
zákazník si tak na místě ověří, jaká bosá
chůze je. Je možné bosoboty vyzkoušet
i u jiných prodejců, v Dejvicích třeba u ka-
marádů z Naboso.
● Jak jste se ale vůbec s manželkou k bo-
sobotám dostali, jak jste se seznámili?

Moje žena je fyzioterapeutka a jeli jsme
společně na rehabilitační veletrh Therapie
Leipzig do Německa, tam jsme leguano ob-
jevili a na první pohled se do nich zamilo-
vali. Hned jsme si je vyzkoušeli a věděli, že
nechceme jiné. Začali jsme komunikovat
s výrobcem a dohodli se na spolupráci. Bě -
hem pár dnů bylo rozhodnuto, kam budou
směřovat naše kroky.
● Opravdu jste sám nenašel žádné mi -
nus bosobot?

Hledal jsem nedostatky do loňského pod-
zimu, ale prostě jsem nenašel nic. Je ale
třeba myslet na to, že v bosobotách se člo-
věk musí naučit správně chodit. Je třeba
zapojovat chodilo tak, jako kdyby šel člověk
opravdu naboso. 
● Měl jste před nošením bosobot také
nějaké zdravotní neduhy, které s noše-
ním těchto bot odezněly?

Jsem běžec a měl jsem potíže s kolenem
a bolela mě záda, chodil jsem k manželce
na rehabilitace a díky bosobotám jsem u ní
poslední tři roky nebyl. Bosoboty chrání mé
zdraví a Jančiny ruce. Já měl na nohách na-
posledy klasické boty jen při práci, kdy hro-
zilo, že mi na ně něco spadne. Jen jednou
týdně obuji sálové kopačky při fotbale s ka-
marády. A manželka ještě před časem sun-
dávala bosoboty jen v případě, že šla na
ples.
● Jakou mají boty životnost?

Je to 800 až 1000 kilometrů, ale já v nich
naběhal přes 1250 kilometrů a po řád vypa-
dají relativně dobře.
● Bosoboty jsou navíc velice výhodné
tře ba na cestování nebo co se týče údrž -
by…

Jsou pratelné na třicet stupňů, některé
modely jsou impregnovatelné. Může se

v nich do moře, do bazénu, plusem určitě
je, že jsou velmi skladné a lehké, hodím je
do sáčku a v kufru nezaberou mnoho mís -
ta. Skvěle se v nich také řídí, a jak jsem
zmi ňoval, jsou ideální pro běžce.
● Co bosoboty nemají rády?

Fotbal a ještě tenis. Nemají rády sušení
třeba na topení, uschnou snadno a rychle
na vzduchu. 
●Změnili se za dobu, po kterou leguana
do Česka vozíte, zákazníci?

Určitě přišla změna v tom, že zákazníků
a vyznavačů bosé chůze je čím dál tím více.
Zpočátku nosili lidé bosoboty hlavně v létě,
v suchu a teple. A poté přišel podzim a zima
a oni si uvědomili, že normální zimní boty
už nosit nechtějí. Ale naštěstí už nabízíme
i zimní bosoboty a dokážeme pokrýt celý
rok. Máme zákazníky, kteří se k nám vrací
pro nové modely, kteří už mají bosoboty jak
na jaro, tak na podzim a zimu. Jsme za to
rádi.
● Dokážete říct, zda bosobotám fandí
víc muži, nebo ženy?

Myslím si, že víc máme zákaznic. Muži
jsou podle mého názoru o něco víc konzer-
vativní. Možná je to tím, že ženy na sebe
obecně více dbají, více je zajímá životní styl
a nesmíme zapomínat ani na to, že ženy
nosí ještě o něco méně pohodlné boty než
muži. Z bot na podpatcích často bolí nohy,

a proto hledají ženy alternativu. Nebudeme
si nic nalhávat, ženské boty na vysokých
podpatcích nejsou přirozené a tělu příliš
neprospívají.
● Pravidelně od výrobce přivážíte do
Dejvic novinky. Jaké jsou to teď?

Máme zimní model chester, vevnitř je vl -
na a boty lze naimpregnovat, dá se v nich
chodit i do sněhu a vypadají opravdu jako
normální zimní bota. Máme i nové barvy
dámských balerín, které vypadají nejen
mód ně, ale také elegantně. Vím o tom, že je
ženy nosí i na ples k šatům a nemusejí se
tak bosobot vzdát opravdu nikdy. Máme
také vylepšený model aktiv, má černou pod-
rážku a dovedu si jej představit k pán-
skému obleku. Dorazily nám i nové pánské
mokasíny chess. Ještě bychom rádi doplnili
dětský sortiment o zimní model.  
● Německý výrobce má svůj tým návr-
hářů, který vymýšlí nové modely?

Mají tým odborníků, který připravuje no-
vinky. V Německu je již osmasedmdesát ob-
chodů leguano. My máme v Dejvicích znač-
kovou prodejnu se všemi novými modely,
nenajdete v Německu nic, co byste nenašli
u nás. My dodáváme boty leguano do necelé
třicítky obchodů po celé republice. Sice by
se mohlo zdát, že v počtu obchodů máme
Německo v čem dohánět, ale je tře ba my-
slet na to, že my máme deset milionů oby-
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INZERCE V5-0314

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
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A

INZERCE V5-0303

vatel a Německo nějakých třia-
osmdesát.
●Máte nějakou vysněnou bo-
sobotu leguano a doufáte, že
podobná napadne i německé
návrháře?

Já bych možná uvítal více
konzervativní pánskou obleko-
vou bosobotu, ale jinak jsem
ma ximálně spokojený s tím, co
vyrábějí.
● A co ještě můžou milovníci
bosobot očekávat?

V Česku nyní bosoboty nosí
dle mého odhadu tak dvě stě
tisíc lidí, ale potenciálních záka-
zníků je mnohem víc. Uzná-
vám, že bosoboty jsou dražší,
ale je to investice do zdraví.
Není možné je kupovat jen jako
něco, co si obuju, je to životní fi-
lozofie. Věřím tomu, že třeba
v sedmdesáti pětasedmdesáti
se nám nošení bosobot zdravot -
ně bohatě vrátí. Což mi připo-
míná, že máme i zákazníky ve
velmi vysokém věku, kteří bo-
sobotám propadli.
● Dá se říct, kde v Česku jsou
bosoboty nejpopulárnější?

Určitě je to Praha a střední
Čechy, ale specializované ob-
chody vznikají už po celé České
republice. Hodně závisí samo-
zřejmě na prodejci. Já s man-
želkou v bosobotách žijeme
a do kážeme vysvětlit, v čem je
nošení těchto bot dobré. Sto-
procentně jim věříme a potom
je pro zákazníky snadno pocho-
pitelné, že jim nošení bosobot
může zdravotně pomoci.
● Letošní jaro začnete velko-
lepě, a to závodem na Kotlář -
ce. O co půjde?

Je to akce pro milovníky bosé
chůze, kterou jsme pojmeno-
vali Mistrovství republiky v bo-
sopředbíhání. Princip závodu
spočívá v tom, že vyběhneme
všichni najednou a zvítězí ten,
kdo všechny předběhne o jedno
kolo. Jsme docela zvědaví, jak
to bude probíhat, protože po -
kud dva nejlepší běžci budou na
stejné úrovni, můžou naběhat
klidně padesát i sto kol! Zvítězí
ten, kdo uběhne nejvíc a poběží
nejdéle.
● Běží se tedy v bosobotách?

Je to běh pro bosoběžce, ne-
musí mít naše leguana, ale jaké-
koliv bosoboty, nebo mohou bě -
žet úplně naboso.
● Vy navíc závodem přispě-
jete nadaci Šestý smysl, která
se zaměřuje na pomoc znevý-
hodněným lidem…

Za každé kolo dostane nada -
ce Šestý smysl jedenáct ko run.
A zajímavostí je i to, že jsme po-
zvali agenturu Dobrý den z Pel-
hřimova a pokusíme se o rekord
v počtu bosoběžců na dráze.
Také spolupracujeme s Bosou

turistikou a ta připraví zajíma -
vé aktivity, například chůzi po
skle, hmatový chodník a kurz
tělesného magnetismu. Akce je
vhodná i pro děti, můžou se
zúčastnit i samotného běhu.
Běh pořádáme 1. dubna na
aprí la, tak uvidíme, zda to bude
jako vtip, nebo z toho vznikne
tradice.
● Je třeba se na běh předem
registrovat?

Přihlásit se můžete na našich
webových stránkách www.le-
guano.cz v rubrice bosoběhy. IN
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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
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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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 Petra
773 085 645

Více na
www.vase5.cz

Apřesně o tom je triatlon.
Závod v plavání, jízdě na
horském nebo silničním

kole a běhu. To je výzva, která
si žádá odvahu.

Odměnou vám bude pocit, že
jste se dostali dál než samotní
plavci, běžci nebo cyklisti. Jako
bonus vás nemine skvělá kon-
dice, noví přátelé a okolí svého
domu si během denního sporto-
vání taky dokonale ochočíte.

Máme pro vás tip na tři zají-
mavé závody s dlouhou tradicí
a profesionálním pořadatel-
ským týmem. Dva z nich jsou
v Praze a jeden v severních Če-
chách. Všechny pod značkou
H-triatlon Tour a jsou vhodné
pro všechny věkové i výkon-
nostní kategorie.

Houmrův triatlon v Jiříkově
na Děčínsku se koná již po pěta-
dvacáté a to už je kupa zkuše-

ností a stovky atletů, kteří pro-
běhli cílovou páskou.

Triatlon v Horních Počerni-
cích se koná 22. čer ven ce a vy-
užijete v něm svoje sil nič ní
kolo. Stejně jako u os tatních zá-
vodů seriálu, je zajištěno parko-
vání zdarma, občerstvení bě -
hem závodu i po něm, měřený
čas, certifikát s výsledkem, fi-
nisherské tričko, hygienické zá-
zemí a dárky od partnerů. Po -

kud máte horské kolo, doporu-
čujeme závod, který je skoro za
dveřmi. FINEP Terénní triatlon
Hostivař proběhne 24. čer vna.
I před tímto závodem bude be-
seda „Jak na to“, kdy vám od-
borníci poradí závodní taktiku
a tipy. Zde začínala řada spor-
tovců, kteří to dotáhli až na ha-
vajského Ironmana.

Více informací o závodech na
webu www.dotriatlonu.cz.

Nástupce běžeckého šílenství?

Triatlon!
Počty cyklistů i běžců dosahují závratných

čísel a sportovci ve velkém vyhledávají

další výzvy. Třeba závody náročné svojí

délkou, překážkami anebo kombinující více

disciplín dohromady. 
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luštění

V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V5-0319

První tři obdrží knihu
Manuál pro
začínající maminky
od Jany Ebelson Tržilové.

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

facebook.com/sorrycz

Březnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

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

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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známky, mince, bankovky,
vyznamenání, odznaky, LP

tel: 603 938 271
znamky-mince.cz

VÝKUP
SBÍREK

BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ
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07 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

■ V nemocnici Motol našla
do časný domov část expozice
Krištofa Kintery. Přesunula se
sem z Galerie Rudolfinum. Je -
den z nejvýraznějších expo-
nátů podzimní výstavy Nervous
Trees – „BASIC ATOMIC“ je
umístěn na prostranství před
budovou ředitelství. K vidění
zde bude do září.

■ Koncert skotské hudební
skupiny Dun Creagan se bude
konat 18. března v Národopis-
ném muzeu v Letohrádku Kin-
ských. Skotská hudební sku-
pina Dun Creagan, která hraje
tradiční skotské a irské bala -
dy, zde vystoupí podruhé. Dun
Creaga n přivezou živou kelt-
skou hud bu. Pro Dun Creagan

Krištof Kintera
v Motole

15. března

Dun Creagan
na Smíchově

18. března

Přednášky i literární dílny

v knihovně
Celou řadu akcí připravily na březen

pobočky pražské knihovny v páté městské

části. Konat se budou tradiční aktivity, ale

i zajímavé přednášky.

Kdo rád píše, neměl by vy-
nechat literární dílnu
s Terezou Matouškovou,

která je naplánována na čtvrtek
29. března, začíná od 16.00 ho -
din a vstup na ni je zdarma. Ur-
čena je třeba pro ty, kteří píšou
do šuplíku, touží jednoho dne
vydat knihu nebo se prostě

chtě jí dozvědět něco víc o tvůr-
čím psaní. Během literární díl -
ny si všichni zúčastnění zkusí
splnit pár kreativních úkolů.
Lite rární dílny vede Tereza Ma-
toušková a je třeba se na ně pře-
dem přihlásit na e–mailu tere -
zamatouskova@post.cz. Kurz
je vhodný pro zájemce ve věku

patnáct až dvacet let. Předná-
ška pojmenovaná Proč jsme ne-
mocní, na které dostanete od-
pověď na řadu otázek o zdraví,
se koná ve středu 21. března
v pobočce na Barrandově. Pořa-
datelé poukazují na to, že tělo
nás nemocí upozorňuje na
chyby, které ve svém životě dě-
láme, čím jdeme proti svému
zdraví, učí nás, jak porozumět
sami sobě. Na přednášce se bu -
de hovořit o psychických příči-
nách nemocí, harmonizaci těla,
mysli i duše. Začíná se v 18.00
hodin a vstup je zdar ma.

Na úplně jiné téma se bude
mluvit ve čtvrtek 12. dubna
v pobočce Ostrovského, téma-
tem tamní přednášky je Island,
jak ho neznáte. Díky povídání

dostanete možnost poznat tuto
zemi z několika úhlů. Cestova-
tel Martin Vyhnal hosty sezná -
mí nejenom se zeměpisnými
a kulturními skvosty této os-
trovní země, ale přiblíží i běž ný
život na Islandu z pohledu to -
ho, kdo si zde hledal a našel
prá ci a objevoval zde nejenom
„obyčejné“ Islanďany, ale také
„neobyčejné“ návštěvníky dal-
ších národností.

je cha rakteristic ký podmanivý
zpěv Toma McKeana.

■ V neděli 8. dubna pořádá
KD Mlejn dětské představení

Tři medvědi a drzá Máša. Me-
dvědi šli na med, takže cha-
loupka je prázdná, Mášenka se
v lese nudí, a tak vleze dovnitř
oknem. Jak to bude dál? Po
představení bude následovat
pro děti umělecká dílna. Před-
stavení začíná v 15.00 hodin
a je vhodné pro děti od 3 let.

Dětské představení
ve Mlejně 

8. dubna 
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školství

UPražského Jezulátka byly děti vždy
vítány, vánoční výtvarná soutěž má
již dvacetiletou tradici. Nové zážit-

kové programy pro školy probíhají od jara
2016. Jako první se do nich zapojila sou-
sední Malostranská základní škola. 

Teď již běží na plné obrátky a každý tý -
den se jich zúčastní minimálně jedna třída.
Mnohé školy se vracejí opakovaně. Stopy
jsou určené pro první stupeň, na další po-
loletí jsou připravené i „Stopičky“ pro 1 až
3 třídu. 

Koncem ledna proběhlo v rámci projektu
slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Vá-
noce očima dětí“. Sešlo se v ní na tři stovky
obrázků, kterými děti kreativním způso-
bem vyjadřují své představy o Betlémě.
Letos se objevil třeba obrázek ztvárňující
Ježíška položeného v jesličkách hned vedle
zaparkovaného traktoru. 

A co budou moci děti zažít během dal-
šího pololetí? Na podlaze a různých mís-
tech kostela se hned ráno objeví záhadné
barevné stopy, o chvíli později pak velké
dřevěné kostky. Za chvíli se totiž do kostela

směle či s trochou ostychu nahrne skupina
školáků, aby tu strávili dopoledne plné ne-
obvyklých zážitků. 

Mohou si na vlastní kůži vyzkoušet, co
znamená být hudebníkem, který z kůru
hra je pro celý kostel, nebo od ambonu do
mikrofonu přečíst úryvek z knihy Přísloví.
Pro některé z malých účastníků programu
je to jedno z prvních setkání s prostředím
kostela a po někdy nesmělých prvních kro-
cích už s nadšením všechno zkoumají a vy-
ptávají se. 

Na závěr musejí sebrat trochu odvahy,
aby mohli vylézt do vysoké věže nebo se-
stoupit do podzemní krypty. Malí školáci se
tak přidávají k tomu velkému množství lidí,
kteří do kostela přicházejí, nechávají zde
svou stopu a způsobují, že je otevřeným
místem setkání a dialogu.

Celkem už se na programy vydalo přes
padesát tříd ze všech koutů Prahy a v letoš-
ním roce se sem chystají další. Díky fi-
nanční podpoře z operačního programu EU
Praha – Pól růstu je program zdarma.

Vznik nové školy schválilo pětkové za-
stupitelstvo, jde o jednu z největších
změn v oblasti školství městské části

za posledních deset let. „Městská část

Praha 5 je jedním z nejrychleji rostoucích
obvodů Prahy, a pokud chceme zachovat
dostupnost a pestrou nabídku v oblasti zá-
kladního školství, musíme na tento růst re-

Pětka bude mít

novou školu

Školy objevují
stopy minulosti

Nová škola vznikne v páté městské části. Měla by vyřešit

poptávku po místech ve školách, kterou způsobuje

zvyšující se počet obyvatel Prahy 5. Nová Základní škola

Pod Žvahovem by měla zahájit školní rok 1. září 2019.

agovat vznikem nových škol,“ vysvětlil roz-
hodnutí zástupce starosty pro školství Vít
Šolle (KDU-ČSL).

Druhý stupeň
je potřebný

Nová základní škola zabezpečí školní
výuku i na 2. stupni v docházkové vzdále-
nosti pro oblast, kde dosud tato nabídka
chybí. V současné době v objektu působí
pouze třídy 1. stupně v režimu odloučené -
ho pracoviště Základní školy Kořenské ho.
Počet narozených dětí s trvalým bydlištěm
ve spádové oblasti žvahovské školy doklá -
dá, že je potřebná plnohodnotná základní
škola.

V současné době působí v objektu školy
i soukromá škola Taneční centrum Praha,
která je ve výpovědi a na konci července ob-
jekt opustí. 

Stopy lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského

Jezulátka objevují díky programům projektu Stopy děti ze

základních škol Barrandov Chaplinovo náměstí,

Podbělohorská a Weberova. 

■ Pro 4. a 5. třídy je určen program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Je-
zulátka. Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a sou-
časností. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní interiér kos-
tela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží.
■Pro 1. až 3. třídy je určen program Hádanky Pražského Jezulátka. Seznamuje děti
s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií i současností. V hádankách společně
objevují různá místa v kostele Pražského Jezulátka.
■Pro 4. až 7. třídy je určen program Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku
do konce. Program zpracovává téma lidského života od narození do smrti. Využívá
přitom interiér kostela Pražského Jezulátka. Jeho důležitou součástí je i téma konce
lidského života a návštěva běžně nepřístupné krypty kostela.
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servis

Kontejnery
společnosti Regios

Kontejnery
pro sběr bioodpadu

Kontejnery
společnosti Pražské služby

Kontejnery společnosti
Re gios a. s. hrazené
z rozpočtu 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,
vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, lednic, mra-
záků a sporáků.

■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)

■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřeben-
kách

■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březince

■ Na Homolce (u č. 17)
■U Šalamounky x K Měchurce

16. 3.–17. 3. 2018

23. 3.–24. 3. 2018

30. 3.–31. 3. 2018

6. 4.–7. 4. 2018

13. 4.–14. 4. 2018

20. 4.–21. 4. 2018

27. 4.–28. 4. 2018

Na každém stanovišti bu -
de kontejner na objemný
odpad přistavený pou  ze

ve vymezeném ča sovém úseku
dle harmonogramu. Po uplynu -
tí této doby bude kontejner od-
vezen a již se nebude vracet. Na
každém stanovišti bude přítom -
na obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. 

Přítomná obsluha dále zajis -
tí, aby případně odevzdané vy-
užitelné odpady bylo možné
předat k dal šímu využití. Ob-
sluha kontejneru bude vybave -
na fotoaparáty a veškerá jed-
nání mimo nasta vená pravidla
budou zdokumentována a v pří-
padě nutnosti předána městské
policii. 

Do kontejneru na objemný
odpad je možné odložit napří-
klad starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umývadla, va ny
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Přistavený kontejner na-
opak není ur čen pro odkládání
živnostenského od pa du, nebez-
pečného odpadu (ja ko napří-
klad autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouště dla, motorové
oleje a obaly od nich), biood-
padu, stavebního odpadu,
pneu matik, elektrospotřebičů,
televizorů a počítačových moni-
torů, počítačů, led nic, mrazáků
a sporáků. Objemné domácí od-
pady je možné předávat ve
sběrných dvorech hlavního
měs ta Prahy.

Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné. 

■ Gabinova (slepá část)

■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (parkoviště u su-
permarketu)

■ Pražského (u č. 608)

16. 3., 14.00–18.00 hod.

19. 3., 14.00–18.00 hod.

20. 3., 14.00–18.00 hod.

■ Nad Zlíchovem x Prosluněná

■ Na Stárce ( proti č. 35)

■ Slivenecká x Kosořská

■ U dětského hřiště x Karl -
štejn ská

■ Na Homolce (proti č. 16)

■ Nad Klikovkou (proti č. 11)

■ Kroupova x Kutvirtova

■ Ke Smíchovu x Lipová alej
ZDROJ: MČ PRAHA 5

sobota 17. 3., 13.00–16.00

sobota 24. 3., 13.00–16.00

sobota 31. 3., 13.00–16.00

sobota 7. 4., 13.00–16.00

sobota 14. 4., 13.00–16.00

sobota 28. 4., 9.00–12.00

sobota 28. 4., 13.00–16.00

neděle 29. 4., 13.00–16.00

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

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

Po celou dobu přistavení bu -
de u kontejneru odborná obslu -

ha, která zamezí odložení ne -
správ ného druhu odpadu.

Po kud dojde k naplnění kon -
tejne ru před uplynutím doby
při stavení, bude přistaven kon-
tejner nový. Kontejnery jsou
hrazeny z rozpočtu Magistrátu
Hl. m. Prahy.

Děkuji za nabídku.
tel.: 775 623 723

Koupím moto
československé

výroby:

Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr –
Jawa – CZ ...atd,

v původním
nálezovém stavu:

koroze, nekompletní,
případně pouze

díly k těmto
motocyklům.

■ Lumiérů x Barrandovská

■ U železničního mostu x Ná-
dražní

■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

■ Slivenecká x Kosořská
■ Vrchlického x Starokošířská

■ U Nikolajky (za stadionem)

■U Sm. hřbitova x K Vodojemu

■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

22. 3., 14.00–18.00 hod.

23. 3., 14.00–18.00 hod.

26. 3., 14.00–18.00 hod.

27. 3., 14.00–18.00 hod.

28. 3., 14.00–18.00 hod.

29. 3., 14.00–18.00 hod.

21. 3., 14.00–18.00 hod.
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