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Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze

Synexus

 2, 3, 4, 6, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24
176

Nové
zdravotnické
centrum
Zveme pacienty s DIABETEM
k bezplatnému
Vyšetření krve:
● Cholesterol
● Krevní cukr
● Jaterní testy
● Funkce ledvin

Konzultace 
výsledků s lékařem

objednejte se: ✆ 225 666 111
Praha 2, Karlovo náměstí 10,
Nákupní galerie ATRIUM
Zastávka Moráň / Karlovo Náměstí
Autobus: 176
Tramvaj: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22,
23, 24

Metro Karlovo Náměstí
Facebook.com/synexuscz
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INZERCE V5-0826



3www.vase5.cz

editorial

Vaše 5
Nezávislý měsíčník o dění v Praze 5
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 21732
Ročník V, vychází měsíčně
Datum vydání srpnového čísla 20. 8. 2018
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Dejvická 9
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737
e-mail: redakce@vase5.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@vase5.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@vase5.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 5 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Příjem inzerce:
Petr Königsmark
petr.königsmark@a11.cz
tel.: 773 085 645

Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.: 602 444 693

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana.purova@a11.cz
tel.: 776 394 016

Marketing:
Pavel Horský
pavel@a11.cz

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom5@a11.cz

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

INZERCE V5-0817

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 31. 8. 2018
Časopis vychází 10. 9. 2018

str. 4
Aktuality: Novinky z Prahy 5

str. 6
Školství: Zábava v muzeu

str. 7
Kultura: Hudebníci v Anglii

str. 8
Rozhovor s Monikou
Navrátilovou

str. 12
Luštění

Vážení čtenáři,
do konce prázdnin zbývá dě -
tem už jen několik dnů. Snad
je všechny prožily spokojeně
a ve zdraví a snad se jim po-
dařilo načerpat síly na násle-
dujících deset školních mě-
síců. Třeba děti, které jsou
v Pra ze 5 součástí Nadač-
ního fondu Harmonie, měly
prázdniny opravdu výjimeč -
né. Některé z nich se vydaly
na soustředění do Švédska,
jiné kon certovat do Anglie.
Fotografům možná až tak ne-

záleží na tom, jestli je venku zima nebo horko, zajímavé
motivy a místa lze určitě fotit během všech ročních období,
každé z nich má ale pro objektiv vždy něco specifického.
Přečtěte si povídání s fotografkou Monikou Navrátilovou.
Koho zajímavého fotila, jaké má sny a proč má ráda pátou
městskou část? Přinášíme vám také novinky z Prahy 5.
Třeba o Metropolitním plánu. Dokumentu, který má vést
veřejnou správu, investory, ale i občany. V červenci bylo
možné ho připomínkovat, zapojila se i pátá městská část.
Dokument vzniká už šest let a platit by měl nejpozději od
roku 2023. Nezapomeňte také na to, že výluka tramvají
omezuje dopravu. Vaše Zuzana
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Kreslené
vtipy a karikatury

Výstava Marek Setíkovský – Kres-
lené vtipy a karikatury je k vi-
dění v Galerii „D“ v letohrádku

Portheimka. Jde o expozici kreslených
vtipů a karikatur, vystaveny budou do
2. září. Marek Setíkovský je český ar-
chitekt a kreslíř. Vystudoval ČVUT
v Pra ze a je členem České unie karika-
turistů. Jeho kreslené vtipy vycházejí
od roku 1993 v magazínu Sorry. Vý-
stava je přístupná zdarma denně mimo
pondělí vždy od 13.00 do 18.00 hodin.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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„Kola by se měla servisovat minimálně dvakrát ročně. Z toho jednou na konci, 
nebo na začátku sezóny. Pravidelný servis peníze dokonce šetří: je lepší jednu 
poničenou součástku vyměnit včas, než si zničit další komponenty. Příkladem 
může být třeba řetěz. Přetáhnete-li jeho životnost, začne se vytahovat 
a poškozovat tak ozubená kola. Pak se vám špatně řadí a ničíte díly mnohem 
dražší, než je řetěz.  
V servisním oddělení vaše kolo seřídíme a nastavíme tak, aby vždy perfektně 
jezdilo. Při nákupu kola u nás je odborný servis v záruční době zdarma. 
Samozřejmostí je zajištění náhradních dílů ke všem značkám kol, které 
prodáváme.“ 

 Peter Gula
INTERSPORT

INTERSPORT

Rekonstrukce a oprava tramvajové
trati uzavře do soboty 1. září obou -
směrně provoz v úseku I. P. Pavlova

– Muzeum – Želivského s tím, že omezení
se týká i páté městské části. Linka číslo 5 je
ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena
do zastávky Flora, dále pokračuje jako lin -
ka číslo 16 směr Kotlářka, linka číslo 15 je

ve směru od Kotlářky zkrácena do zastáv -
ky Flora, dále pokračuje jako linka číslo 16
směr Sídliště Řepy a linka číslo 16 je ve
smě ru od Sídliště Řepy, resp. Kotlářky
zkrá cena do zastávky Flora, dále pokračuje
jako linka číslo 5 směr Sídliště Barrandov,
respektive jako linka číslo 15 směr Kotlář -
ka.

Výluka tramvají
potrvá do začátku září

Celkem 467 připomínek podala pátá
městská část k návrhu nového Me-
tropolitního plánu. Připomínky jsou

rozděleny do několika oblastí, a to k obecné
srozumitelnosti a čitelnosti dokumentu,
k právní jistotě, dále jde o věcné obecné při-
pomínky, připomínky k výkresu a připo-
mínky ke konkrétním lokalitám. Posledně

jmenované se týkají například ochrany stá-
vající zeleně, veřejného vybavení a infra-
struktury, základních vlastností lokality
určujících cílový charakter lokality a regu-
lativů v území. Po zpracování připomínek
bude plán upraven a proběhne druhé kolo
veřejného projednání. Návrh by mělo
schvá lit zastupitelstvo v roce 2022.

Pětka připomínkuje
Metropolitní plán
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Kvalita vody
v koupalištích

Pražští hygienici pokračují s měře-
ním kvality vody v pražských pří-
rodních koupalištích. V případě

páté městské části se měření týkají ryb-
níku Motol. Během posledního měření
hygienici zjistili, že došlo ke zhoršení
kvality vody, a to na stupeň ukazatele
číslo čtyři, což je voda nevhodná ke
kou pání.

Centrální park
bude patřit psům

Psům a jejich majitelům bude pa-
třit v sobotu 8. září od 11.00 ho -
din Centrální park v Praze 13.

Ko nat se tady bude další ročník akce
Psí den. Připraveny budou třeba ukáz -
ky psích sportů, psí hlavolamy, na mís -
tě bude možné nechat psa očipovat ne -
bo si z nabídky psích útulků vybrat
opuštěného pejska.

INZERCE V5-0804

Dopravní opatření platí například na
komunikaci K Barrandovu, a to do
12. října, provádí se zde údržba ko-

munikace v úseku K Holyni – Pražský
okruh. Dopravní režim je nastaven tak, aby
ve směru do centra byly zachovány dva

jízdní pruhy a ve směru k Pražskému
okruhu jeden jízdní pruh. Komunikace Ko-
řenského bude opravována do konce srpna,
uzavírka platí v úseku Preslova – Zborov-
ská. Objízdná trasa je vedena trasou Arbe-
sovo náměstí – Malátova – Zborovská.

Dopravní uzavírky
v páté městské části

Do poloviny září je v atriu a ve 2. patře
radnice Prahy 13 výstava „Modely
a modeláři z Prahy 13“. K vidění

jsou modely největšího sběratele staveb-
nice Merkur Jiřího Mládka, své výtvory
představí i modeláři z Domu dětí a mládeže
Stodůlky a další. Po celou dobu trvání vý-
stavy je možné využít hernu umístěnou
v obřadní síni radnice a postavit si vlastní
model.

Postavte si
model z Merkuru
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školství

Některé programy pro dě -
ti pořádají v muzeu celo-
ročně. Je to třeba pořad,

díky kterému se mohou sezná-
mit s tím, jak se žilo na venko -
vě. Jmenuje se Život na vsi, jak
jej (ne)znáte... a je určen pro
čtvrtou až pátou třídu základ-
ních škol.

Děti se dozvědí třeba zajíma-
vosti o tom, jak žili a pracovali
lidé v dobách minulých, zjistí
také, jak se naši předci oblékali
a jak bydleli, přenesou se zpět

v čase na českou vesnici do po-
loviny 19. století a poznají pří-
běh malého chlapce Matěje,
kte rý je sezná mí s tradiční lido-
vou kulturou a životem našich
předků. 

O maminkách
a madonách

Pořad pro děti pojmenovaný
O maminkách a madonách je
za měřen na nejmenší, děti
z mateřinek a prvního stupně
základních škol. Mluví se o tra-

diční rodině a příbuzenských
vztazích, o svatbě, narození mi-
minka a rituálech, které je pro-
vázejí, děti si sestaví rodokmen
své rodiny, zahrají si hru na
nevěs tu a naučí se nové říkan -
ky.

Tajemství
muzea

Program je zakončen tema-
tickou výtvarnou dílnou v mu-
zejním ateliéru. Tajemství mu -
zea nabízí starším dětem

mož nost seznámit se s rolí a vý-
znamem muzea ve společnosti
a na základě vlastního zachá-
zení s předměty si vyzkoušet
práci kurátora.

Dožínky
a posvícení

Další akce Historického mu -
zea na Smíchově jsou pořádány
sezóně, například Dožínky
a posvícení, Půjdem spolu do
Betléma…, Ztracený masopust
nebo Velikonoční příběh.

Děti se dozvědí,
jak se žilo na venkově
Jak se žilo v minulosti na venkově, co si lidé oblékali, jak vypadaly

svatby, jak se tvoří rodokmen. To a mnoho dalšího se dozvědí děti,

které navštíví smíchovské Historické muzeum. Tematické projekty

pro školáky a předškoláky tady pořádají pravidelně.
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473

INZERCE V5-0828

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál
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kultura

Letos byly již podruhé po-
zvány i děti z České repu-
bliky. Nadační fond Har-

monie, spoluzakládající člen
Sistema Europe, poslal do An-
glie sedm mladých hudebníků.
Kromě společného repertoáru
zahrají i ukázku z opery Pro-
daná nevěsta Bedřicha Sme-
tany.

Hudební festival mládežnic-
kého orchestru Sistema Europe
(Sistema Europe Youth Orches-
tra – SEYO) 2018 představí
přes 200 mladých hudebníků
z celé Evropy, inspirativní pro-
gram pro nejpokročilejší mladé
hudebníky (Young Leaders Pro-
gramme) Sistema England,
dále hostující umělce, jako jsou
Nicola Benedetti, Sascha Goet-
zel, Jessica Cottis a Jesus Uzca-
tegui, a vystoupení v nově zre-
novovaném koncertním sále
Queen Elizabeth Hall londýn-
ského Southbank Centre
a v Symphony Hall v Birming-
hamu. 

Sistema Europe Youth Or -
che stra (SEYO), čítající více
než 200 mladých hudebníků ve
věku od 10 do 21 let a 50 in-
struktorů z 19 programů
„vzájem né spolupráce pro-
střednictvím hudby“ hudebně
vzdělávacího projektu El Siste -
ma a programů inspirovaných
El Sistema z 15 zemí, se sjelo
do Londýna a Birminghamu na
5. soustředění SEYO 2018. To
slaví sílu hudby při spojování

INZERCE V5-0813

Mladí hudebníci
koncertují v Anglii
Sedm mladých hudebníků, z nichž část chodí do školy v Praze 5,

vyrazilo do Anglie. Ve spolupráci se Sistema England totiž Londýn

a Birmingham hostí každoroční hudební setkání programu

Sistema Europe. 

národů, kultur a mladých lidí
v náročném období jak pro Vel-
kou Británii, tak i pro Evropu.
Hromadných koncertů během
SEYO 2018 se zúčastní dalších
400 dětí z místních projektů,
jako jsou The Nucleo Project, In
Harmony Telford a Sistema
England Young Leaders. 

Vystoupení ve slavném lon-
dýnském koncertním sále
Queen Elizabeth Hall a v majes-
tátní Symphony Hall v Birming-
hamu se stanou symbolem jedi-
nečné myšlenky celosvětového
projektu El Sistema, jakož i od-
kazu hudebníka a humanisty
Leonarda Bernsteina jako sou-
část programu Bernstein 100,
což jsou celosvětové oslavy
Bernsteinových nedožitých
100. narozenin. Soustředění dá
prostor současným skladate-
lům včetně Errollyna Wallena
a slavné houslistce Nicole Bene-

detti, která na závěrečném kon-
certu SEYO 2018 přednese
strhu jící závěrečnou větu Hou-
slového koncertu Wyntona
Marsalise, který byl složen spe-
ciálně pro ni.

SEYO je každoroční akcí, kte-
rou pořádá Sistema Europe, síť
evropských programů inspiro-
vaných venezuelským projek-
tem El Sistema. Předchozí roč-
níky se konaly v Salcburku,
v Istanbulu, v Mi láně a v Até-
nách. 

Nadační fond Harmonie je
součástí celosvětového hnutí El
Sistema, jehož hlavní ideou je
přesvědčení, že hudba má být
dostupná pro každé dítě.

Systém hudebního vzdělá-
vání El Sistema vybudoval José
Antonio Abreu, venezuelský di-
rigent, pianista, ekonom a poli-
tik proto, aby všechny děti bez
ohledu na původ či sociální situ-

aci nové rodiny dostaly mož-
nost věnovat se hudbě. Během
své existence El Sistema ex-
pandovala do celého svě ta a od
roku 2009 se díky Nadačnímu
fondu Harmonie začala rozvíjet
i v České republice. 

Dirigenty orchestru Sistema
Europe Youth Orchestra budou
Sascha Goetzel, Jessica Cottis,
Jesus Uzcategui, Etienne Abe-
lin, spoluzakladatel Superar
Suisse a SEYO, Samuel Matus,
hudební ředitel turecké nadace
Hudba pro mír (Music for Peace
Foundation), a Juan Carlos
Maggiorani, umělecký ředitel
portugalského souboru Orches-
tra Geraçao. 

Děti z Nadačního fondu Har-
monie už letos za hranicemi
koncertovaly, zú čast nily se už
poněkolikáté letního hudeb-
ního tábora Side by Side ve
švédském Göteborgu. 
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osobnost Prahy 5
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● Jak jste se k fotografování dostala
a kdy jste začala fotografovat?

Vážně jsem se fotografováním začala za-
bývat v roce 2009, kdy jsem se vydala na
cestu do severní Etiopie. Od kamarádky
jsem si půjčila profesionální fotoaparát, se
kterým jsem ale moc neuměla zacházet.
Jak nastavit manuálně expoziční čas, clo -
nu a citlivost, jsem si napsala na malý pa-
pírek, který jsem neustále při focení lovila
z kapsy. Fotila jsem památky, nádhernou
přírodu, domorodce, ale i tlupy paviánů vy-
soko v Simienských horách. Když jsem se
vrátila, ze svých fotografií jsem vyrobila fo-
toknihu. Byla jsem překvapená, jak moc se
všem líbila, a to pro mne byl první impuls
k tomu, abych se postupně začala fotogra-
fování věnovat profesionálně.
● Je pro fotografa, stejně jako třeba pro
zpěváka, herce nebo sportovce, důležitý
talent?

Dříve jsem si myslela, že když člověk ně -
co dělá s láskou, může dělat cokoliv. Ales-
poň já jsem to tak vždycky měla. Čemuko-
liv jsem se začala věnovat, vše se mi časem
dařilo. Fotografování je ale určitý druh
uměleckého vyjádření a k němu talent ne-
boli dar potřebný je. U fotografa se proje-
vuje osobitým viděním reality, kterou je
schopný zprostředkovat skrze fotoaparát
dalším lidem.
● Kdo nebo co vás nejvíc ovlivnilo v pro-
fesním životě? Máte nějaké vzory, je ně-
jaký fotograf, který vás inspiruje nebo
ovlivňuje?

Měla jsem obrovské štěstí, když jsem
hned na začátku své profesionální kariéry
potkala ty pravé lidi. Herečka Nela Boudo -
vá, se kterou jsem se znala, si mne vyžá-

dala na fotografování titulní strany spole-
čenského časopisu, v jehož redakci se mé
fotografie líbily natolik, že mi tam nabídli
další práci. Fotografka Lenka Hatašová mi
zase předala své zkušenosti z oblasti por-
trétní fotografie a zasvětila mě do tajů vní-
mání světla, které je pro fotografa velmi
důležité. Líbí se mi její snímky, ale sleduji
práci i dalších českých a zahraničních foto-
grafů.
● Jaký je rozdíl mezi fotografováním
v ateliéru a v exteriéru?

Exteriér je daleko pestřejší, nabízí více
možností, nejen těch světelných. Ráda hle-
dám nové lokace i zdroje světla, miluji fo-
cení při západu slunce, kdy je světlo nej-
hezčí, něco takového bohužel v ateliéru
nasimulujete jen těžko. V zimních měsí-

cích využívám kromě umělého také denní
světlo, které prochází velkým oknem do
místnosti a nabízí tak světelné modulace,
které bych jiným způsobem těžko vytvo-
řila. Dnes už si nedokážu představit, že
bych pracovala v ateliéru bez oken, a ne-
měla tak možnost světelné zdroje kombi-
novat. Skutečný význam slova fotografie je
„malba světlem“ a právě to mě moc baví.
●Věnujete se také reportážní fotografii.
Co si obvykle berete s sebou na cesty, jak
vypadá vaše nezbytná výbava?

Reportáže mi občas osvěží klidnou atmo-
sféru ateliéru. Cestuji moc ráda a fotoapa-
rát vždycky přibalím, k němu dva objektivy
a lehký notebook, což je akorát tak dost,
aby to člověk bez problémů unesl na zá-
dech. Ze svých cest občas pro některý ze

Monika Navrátilová:
Lidi vnímám skrze svůj objektiv
a moc mě to baví 
Nejoblíbenějším objektem fotoaparátu Moniky

Navrátilové je člověk obecně. Všímá si ho i při svých

reportážích z odlehlých koutů světa, jako například

z Etiopie nebo ze severní Indie, kde působila coby

fotografka hnutí Brontosaurus v Himálaji. Pro společenská

média již několik let portrétuje známé osobnosti kultury,

politiky a sportu.
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společenských magazínů, pro které fotím,
napíšu i cestopis.
● Kam nejdál jste se pro svoji fotku vy-
dala a kde bylo pro vás skutečně složité
ji získat?

V tomto případě jde jednoznačně o fotku
dalajlámy, přesněji řečeno o selfie s dalajlá-
mou. Spolupracuji s organizací Brontosau -
ři v Himálaji a s nimi jsem se před pár lety
vypravila do severní Indie do oblasti La-
dakh, kterou dalajláma často navštěvuje.
Nechyběl ani tentokrát a já jsem měla ne -
jen možnost ho fotografovat, ale dokon ce
si s ním pořídit právě i tu společnou fotku.
Vznikla sice přes menší nevoli bodyguardů,
o to laskavější bylo ale svolení samotného
dalajlámy. Později jsem se s ním setkala
i v Praze na soukromé audienci, takže jsme
vlastně tak trošku „staří zná mí“. Musím
přiznat, že pocity, které jsem v jeho přítom-
nosti vnímala, se mi zapsaly hluboko do
srdce a dají se jen těžko popsat slovy.
● Pro společenská média často portré-
tujete známé osobnosti. Jak takové foto-
grafování probíhá? Jak s osobnostmi
pracujete, abyste z nich dostala výraz,
kte rý potřebujete, a na fotografiích vy-
padaly dobře?

Musím předeslat, že záliba ve fotografo-
vání mezi známými osobnostmi nepanuje

vůbec. Čím je fotografování rychlejší, tím
pro ně lépe. Mám velké štěstí v tom, že se
často už známe z předchozích focení, a můj
objekt mi tak důvěřuje. Znám navíc jejich
fotogenické úhly, což také práci usnadní,
a pokud je čas a můj objekt dovolí, experi-
mentuji a hledám pak úhly nové, které nás
občas příjemně překvapí. Pokud se jedná
o ženu, spolupracuji s vizážistou, který ji
na fotografování nalíčí a vytvoří účes, a po -
kud to vyžaduje zadání, využívám i stylisty
k výběru oblečení. Na postprodukci foto-
grafií už ale pracuji sama, s retušemi
a „omla zováním“ to ovšem nepřeháním,
i když trend je dnes spíš opačný.
● Pamatujete si, kdo všechno už stál
před vaším objektivem, a je někdo, koho
jste nefotografovala a chtěla bys te?

S kolegyní jsem založila fotobanku por-
trétů s názvem Facephoto, takže díky ní
přesně vím, kdo všechno už před mým foto -
aparátem stál. Z hlavy vám to ale asi neřek -
nu. Co se týká osobností, žádnou zvlášt ní
touhu po konkrétní osobě nemám, fotím
ráda každého, kdo ke mně přijde. Mým nej-
oblíbenějším objektem je samozřejmě moje
dcera Stella, té se rozhodně nenabažím
nikdy.
● Podstatou fotografie je zachycení
kouzla okamžiku. Je ale určitě rozdíl

v za chycení upravené osobnosti, dětí
z dětského domova, nebo třeba chudin-
ské čtvrti v Etiopii. Dá se říct, co je ná-
ročnější?

Náročnost záleží zejména na okolnos-
tech, za kterých je fotografie pořízena,
takže je jasné, že pokud mám porovnat po-
hodlí ateliéru s vyprahlou Etiopií, není
o čem mluvit. Co se ale moc nemění, je můj
prožitek chvíle, kdy mám fotoaparát u oka
a mačkám spoušť. Je to pro mě zázračný

INZERCE V5-0810

Po vstupu do penze jsem si moc 
vyskakovat nemohla. Životní stan-
dard mi prudce klesl především po 
smrti manžela. Byla jsem šťastná, 
že mám alespoň kde bydlet. Ještě 
s manželem jsme si naštěstí pořídili 

byt na hypotéku, kterou se nám 
podařilo před lety splatit. 

Byt mi pomohl podruhé
A teď mi můj byt nečekaně po-

mohl znovu. Živoření skončilo a já 
se konečně rozlétla. Renta z nemo-
vitosti je pro lidi, jako jsem já, skvě-
lé řešení. Podobně jako při hypoté-
ce jsem si půjčila peníze, za které 
ručím svým bytem, ale za života 
nic splácet nemusím – to je na Ren-
tě právě výjimečné. Nic podobné-
ho u  nás pro seniory neexistuje. 
Byt si do hrobu nevezmu, tak si pe-
níze v něm „uložené“ ráda užiju. 

Málo peněz v důchodu? To už naštěstí neřeším!
◾ Káva s kamarádkou, jóga 
a cestování za vnoučaty. 
Jsem šťastná, že si svůj 
život v důchodu můžu 
konečně užívat. Prvních 
deset let v penzi ale bylo 
krušných. Nový směr 
mému životu dala Renta 
z nemovitosti.

Seriózní jednání 
Zjistila jsem, že Rentu z nemo-

vitosti v  Česku nabízí jen jedna 
společnost – FINEMO.CZ. Jedná-
ní po telefonu i osobně probíhalo 
vždy velmi seriózně. Nyní mi tedy 
již rok na účet chodí každý měsíc 
9 000 korun. A to jsem si na začátku 
nechala ještě vyplatit jednorázově 
200 tisíc korun na vytoužené úpra-
vy v bytě.

Víc peněz v důchodu
A  proč je pro mě Renta z  ne-

movitosti tak výhodná? Mám víc
peněz na život, na koníčky, na lé-
kaře, na zábavu. Byt navíc zůstává 
v  mém vlastnictví a  nemusím nic
splácet. Vím, že až zemřu, vše vy-
pořádají mé děti, aniž by je celá
záležitost fi nančně zatížila. Ren-
ta z nemovitosti mi vrátila klid do
života.

 získáte peníze na cokoli 
(najednou či postupně)

 za života nemusíte nic splácet 
a nikdy se nesplácí více než cena 
nemovitosti

 zůstáváte bydlet doma a jste 
nadále vlastník svého bytu či 
domu 

 můžete žít důstojněji a svůj život 
si více užívat 

Výhody Renty z nemovitosti

 Další informace o Rentě z nemovi-
tosti najdete na webu 
www.rentaznemovitosti.cz 
Můžete zde také požádat 
o vlastní orientační kalkulaci 
a seznámit se s příběhy 
klientů. 

 Můžete také zavolat 
na 233 321 850

 Máme licenci ČNB

Chcete se dozvědět více?
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Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

moment tvorby a musím při-
znat, že při něm nedýchám, ať
už jsem v ateliéru na Letné ne -
bo třeba v Himálaji. Tohle je
v podstatě to, co mě na fotogra-
fování baví nejvíc.
● Dokážete už v okamžiku
stisknutí spouště odhadnout,
zda ta fotografie bu de dobrá?

Víceméně ano, fotoaparát
přikládám k oku většinou až ve
chvíli, kdy vnímám, že právě
teď je ten správný oka mžik.
A to je moment, který se mi nej-
více líbí, a předpokládám, že ho
zaznamenám přesně po dle
svého gusta a budu s ním spo -
kojena i v samotném výsledku.
● Existuje fotografie, kterou
máte nejraději a podle vás ně-
jakým způsobem převyšuje ty
ostatní?

Moje nejoblíbenější fotografie
pocházejí právě z Ladakhu
v Indii. Zvláštní vztah mám
k jedné z nich, je na ní posvátné
jezero Tso Moriri, nacházející
se v údolí Spiti v regionu Hima-
chal Pradesh. Pořídila jsem ji na
pětidenním treku, který byl vel -

mi náročný, pohybovali jsme se
ve výšce 5500 m n. m. a posled -
ní den se před námi otevře la
dech beroucí krajina. Vyzařuje
pro mne zvláštní energii, a pro -
to ji mám nejraději.
● Pracovně často pobýváte
v Praze 5. Jaký vztah máte
k této části metropole? 

Nedávno jsem v Pra ze 5 obje-
vila park Cibulka. Je to úžasné
místo, člověk má pocit, že je
mimo hlavní město, a přitom je
to do centra tak blízko. Místní
prostředí nabízí mnoho mož-
ností nejen k fotografová ní, ale
i k procházkám. Rozhledna Ci -
bul ka a její kamenné průchody
jsou tak fotogenické! Naprosto
úchvatný je výhled do korun
stromů v areálu, ale také na
Motol a sídliště Řepy. Rozhodně
se sem v budouc nu vrátím.
● Máte nějaký fotografický,
třeba nesplněný sen?

Mám cestovatelské sny
a s tím souvisí i ty fotografické.
Ráda bych navštívila Patagonii,
Jižní Afriku, Skandinávii, Alja-
šku nebo Nový Zéland a chtěla

bych z každé země udělat re-
portáž a pořídit fotografie, ze
kterých bych ráda uspořádala
další výstavu, stejně jako v pří-
padě mé cesty do Indie.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě?

Momentálně pendluji mezi
mateřskými a pracovními po-
vinnostmi. Těším se z kaž dé
pra covní nabídky, která přijde,
čeká mě portrétování několika
zajímavých osobností a snad už
konečně s herečkou Chantal
Poullain uskutečníme chysta-
nou cestu do Bretaně.

● Co ráda děláte ve volném
ča se?

Moje profese je i mým koníč-
kem, takže pokud zrovna ne-
pracuji se svým profi fotoapará-
tem, fotím si různé momentky
na mobil, i to mě moc baví. Mo-
bily navíc nabízejí možnost nej-
různějších okamžitých fotogra-
fických filtrů a jednoduchých
úprav, což skvěle podněcuje fo-
tografickou kreativitu. Kromě
obrazové části svého života rá -
da medituji a cvičím jógu nebo
další východní cvičení, která
posilují mé tělo, a i mou duši.

Monika Navrátilová
■ Narodila se v Jeseníku.
■ Vystudovala střední zemědělskou a technickou školu.
■ Již několik let portrétuje pro společenská média známé
osobnosti, fotograficky se podílí i na nejrůznějších charitativ-
ních projektech, například pro hnutí Brontosaurus v Himálaji,
které v takzvaném Malém Tibetu pomáhá ve vzdělání dětem
z chudých rodin. 
■ Je mj. autorkou kalendáře Klokánku Hostivice pro rok 2017
nebo módního katalogu značky E.daniely s Chantal Poullain
pro sezonu 2018.

Firemní prodejna – Bieblova 19, Praha 5,
ORL ordinace – Praha 6, Ruzyně, K letišti 544.

www.rolandi.cz

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Sluchadla Starkey,
sluchadla prezidentů, králů a papežů

HLEDÁME PRODAVAČE – PRODAVAČKY
PRO NAŠE PRODEJNY NA PRAZE 5
NA PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Textile House je silnou nadnárodní firmou zabývající se prodejem
módního second hand oblečení za dobrou cenu. Textile House
Czech Republic začala svou činnost s maloobchodním prodejem
second hand oblečení v roce 2010. V současné době provozujeme
11 prodejen v Praze a 31 v rámci celé České republiky. Další pro-
dejny provozujeme na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Slovinsku,
Chorvatsku , Srbsku, Bosně a Hercegovině.

Koncept společnosti je nabídnout svým zákazníkům velký výběr
second hand oblečení za přijatelnou cenu. 

NABÍZÍME:
◆ Zázemí nadnárodní společnosti
◆ Přátelský kolektiv
◆ Firemní benefity – stravenky, sleva na firemní zboží, firemní akce
◆ Zajímavý bonusový systém k základnímu platu dle prodejních

výsledků
◆ Možnost pracovat na zkrácený pracovní úvazek
◆ Nástup ihned nebo dle dohody.

VIDÍTE SE TU? RÁDI VÁS MEZI NÁMI PŘIVÍTÁME.
Vaše CV posílejte na: vendula.hrstková@textilehouse.cz

Máte rád/a módu a práci s lidmi?
Pak hledáme právě Vás. Pozice prodavačky je jednou

z nejdůležitějších pozicí v naší společnosti!
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65rodin z Prahy 5
a dal ších 481 z celé
Prahy již dostalo fi-

nanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také rodi-
nám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům
dár  c ů – Dobrých andělů – mo -
hou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční strán -
ce. Pomozte najít další rodiny,
které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebo-
valy finanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požá-
dat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“
říká Petr Sýkora, spoluzaklada-

tel nadace Dobrý anděl. „Někte-
rým rodinám poradí lékaři či
sociá lní pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mno-
hým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává. 

Komu
nadace pomáhá? 

Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,
těž ká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motý-
lích křídel. Mimo vyjmenovaná

onemocnění je možné také po-
moci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními
a s těžkými kombinovanými po-
ruchy (mentálními, smyslový -
mi, tělesnými).

Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci
více než 5 548 rodin z celé
České republiky.

Jak můžete
pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí ro-
dinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je
velmi jednoduchý – stačí zavo-

lat nebo napsat e-mail a pracov-
níci již zajistí vše potřebné. Dů-
ležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy
Dobrým andělem.

Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky své -
mu Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte.

Finanční pomoc
pro rodiny s vážně nemocným dítětem

INZERCE V5-0825

PrDeL

RADEK STESKA

49 Kč7

st
r. 

30
–3

1 
N

áš
 č

lo
vě

k:
  U

ng
er

er

+ 8 stra
n navíc 

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Letní číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

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 včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz
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INZERCE V5-0803

V tajence naleznete citát Ladislava Pecháčka.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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www.nasregion.cz

Navštivte zpravodajský  
portál z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy  

a zajímavé reportáže z vaší městské části

INZERCE V5-0824

Emanuel Vlček se narodil v roce 1925
v Rožmitále pod Třemšínem. Cestu
k profesorskému titulu mu znepří-

jemnila politická situace. Jeho druhou ro-
dinou se tak až na začátku 90. let stává
Lékař ská fakulta v Praze. Jeho vědecká ka-
riéra byla bohatá. Napsal přes 500 prací
a před studenty se svými přednáškami
předstoupil také více než 500krát.

Profesor Vlček se od 50. let zabýval vý-
zkumem ostatků historických osobností.
Jeho ruce držely kosti těch, které známe
jenom z knih a jejichž osudy jsou pro vět-
šinu z nás těžko uvěřitelné.

Viděli jste někde obraz Karla IV., na kte-
rém vypadá jinak než jako mocný a úcty-
hodný muž? Pád z koně, který se mu podle
historických pramenů přihodil na začátku
50. let 14. století, prokazatelně poškodil cí-
sařovu páteř a způsobil asi i dočasné ochr-
nutí všech končetin. Tuto informaci nám
ale historické prameny neposkytnou. A má
to jednoduchý důvod. Přiznat oslabení cí-
saře je stejné jako přiznat oslabení moci.

A to se tehdy opravdu nevyplácelo. Ale ne-
jenom v případě Otce vlasti se Vlčkovi po-
dařilo zbourat mýtus o jeho vzezření. Když
nebudeme zacházet daleko od lucembur-
ské dynastie a podíváme se na otce Karla
IV. Jana Lucemburského, zjistí me, že se
otec a syn od sebe lišili nejenom způsobem
vlády v českých zemích, ale i vzhle dem.

Paleoantropolog Emanuel Vlček

boural mýty
Šest osobností bylo oceněno titulem čestný občan Prahy 5.

Je jím i paleoantropolog Emanuel Vlček (in memoriam)

za dlouholetý přínos medicíně. Je patrně nejznámější

osobností české historické antropologie.

Emanuel Vlček
■ Narodil se v roce 1925 v Rožmitále pod Třemšínem.
■ Cestu k profesorskému titulu mu znepříjemnila politická situace. Jeho druhou ro-
dinou se tak až na začátku 90. let stala Lékařská fakulta v Praze.
■ Napsal přes 500 prací a před studenty se svými přednáškami předstoupil také více
než 500krát.
■ Profesor Vlček se od 50. let zabýval výzkumem ostatků historických osobností.
■ Jeho ruce držely kosti těch, které známe jenom z knih a jejichž osudy jsou pro vět-
šinu z nás těžko uvěřitelné.
■ Na jeho stole se tak ocitly například ostatky Karla IV., sv. Václava nebo skladatele
Bedřicha Smetany.
■ Vlčkovy průzkumy obohatily naše znalosti o mnohých českých osobnostech a po-
mohly také často odkrýt temná místa naší historie.

Zatímco Karel měl v době svého nejpro-
duktivnějšího věku robustní postavu rytíře
a na své poddané shlížel z výšky 173 cm,
jeho otec byl jemnějších rysů. Štíhlá a sval-
natá postava Jana Lucemburského, tvář
s dlouhým nosem čnícím nad nízkým hor-
ním rtem z něj dělala podle dnešních před-
stav dokonalého aristokrata.

Dohady okolo nemoci Bedřicha Smetany
byly v médiích přetřásány už mnohokrát.
Celé to začalo v 80. letech, kdy byly ze sla-
vínské hrobky vyzdviženy Smetanovy os-
tatky a tým pod vedením právě profesora
Vlčka se začal věnovat jejich průzkumu.

Výsledky přinesly překvapivá zjištění.
Geniální český hudební skladatel měl údaj -
ně onemocnět syfilidou, která vedla k jeho
legendární hluchotě. Často je však toto Vlč -
kovo tvrzení napadáno a vyvraceno. Spory
o to, zda Smetana měl či neměl syfilis, se
ve dou dodnes.
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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Již popáté se bude 18. srpna
v Parku Mirakulum konat
Den rekordů. „Náš Den re-

kordů je vždy zároveň dnem,
kdy se v parku setkávají dvoj-
čata a vícerčata. Právě s nimi
jsou totiž naše rekordy spoje -
né,“ říká Jiří Antoš, majitel
Parku Mirakulum, a zve na akci
pořádanou ve spolupráci s Ro-
dinným centrem Milovice
všech ny, kdo se narodili v páru,
ve trojici, ve čtveřici. 

Letos se v Mirakulu pokusí
vylepšit rekord v počtu rodičů
s dítětem v šátku či nosítku na
jednom místě. Jsou totiž jeho
hrdým držitelem z roku 2016,
kdy se ve zdejším amfiteátru
sešlo 457 maminek a tatínků
s dětmi na břiše. A ačkoli je Mi-
rakulum určeno hlavně dětem,

rádi tu 18. srpna přivítají i ty,
jejich ž rok narození nezačíná
dvojkou, ale jedničkou. „Těšíme
se, že k nám opět zavítají i dvoj-
čata a vícerčata, která už jsou
rodiči, či dokonce prarodiči,“
zve k návštěvě Jiří Antoš a při -
pomí ná, že pravidelnými účast-
níky srpnového Dne vícerčat
jsou třeba dvě dámy, které již
dávno oslavily padesátku.

Letošním hlavním rekordem
bude lidská duha z vícerčat.

„Právě proto bychom chtěli
vícer čata požádat, aby přišla
v barevných tričkách. Děti do
jednoho roku by měly mít trička
červená, děti od jednoho do
dvou let oranžová, ta mezi dru-
hým a třetím rokem žlutá, tří-
letá až pětiletá budou mít ze-
lená trička, šestiletá až
os miletá modrá trička a vícer-
čata nad devět let oblečou fi-
alová trička. Všichni společně
pak v našem amfiteátru v jednu

Den rekordů
aneb Duha v Mirakulu
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hodinu odpoledne složíme du -
hu,“ popisuje Jiří Antoš. 

Vícerčata, která se předem
zaregistrují a zapojí se do po-
kusu o rekord, budou mít vstup
do parku zdarma stejně jako
„klokaní“ páry, tedy rodič s dítě-
tem na břiše (v šátku či nosít -
ku). Dva členové jejich dopro-
vodu pak zaplatí za celý den
každý jen 140 korun. Registro-
vat se můžete už nyní prostřed-
nictvím formuláře na webu
www.mirakulum.cz nebo e-mai -
lem na skoly@mirakulum.cz.

Park ale bude samozřejmě
otevřený i všem ostatním ná -
vštěvníkům, kteří zaplatí běžné
vstupné. Těšit se mohou nejen
na rekordy, ale i na další pro-
gram, třeba na Spejbla a Hur-
vínka či na hudebně-taneční
představení Dog Dancing, tedy
tanec pejsků. Kromě Vodního
světa, Lanového par ku, dřevě-
ného hradu s osmi věžemi či
všech dalších lákadel, které
Mira kulum nabízí, bude jezdit
také úzkokolejná mašinka
a v pro vozu bude rovněž neda-
leký tankodrom. 

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

 https://www.facebook.com/ArbesPlus

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

Denně používané

zuby si zaslouží

profesionální péči

VAŠE
DENTÁLNÍ HYGIENA
V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak
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