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Praha 5 se
strašně změnila

Jejich život je mu vším
Pro člověka s handicapem je asistenční pes nepostradatelným pomocníkem.
Proto se staráme o to, aby co nejvíce takových osob mělo svého nejlepšího
přítele, se kterým bude moci žít plnohodnotný život.
Zaměřujeme se na výcvik:
• psů pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením
• průvodcovských psů pro osoby s poruchami autistického spektra
• terapeutických psů pro dětské klienty
• vodicích psů pro osoby se zrakovým postižením
• signálních psů pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými
onemocněními
• signálních psů osoby se sluchovým postižením
• signálních psů pro osoby s diabetes
• speciálních psů pro osoby s netypickými onemocněními
• speciálních psů pro osoby s kombinovanými handicapy
• psů pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou
Podpořte naše úsilí odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS HELPPES
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Helppes získá 28,50 Kč.

editorial
Vážení čtenáři,
vítáme vás v novém roce
2017. Je pro vás leden měsíc
jako každý jiný nebo jste každý rok v očekávání, co následujících dvanáct měsíců přinese? Co letos čeká Prahu 5,
co se tady změní, dotáhne do
konce, a co naopak započne?
A jaký byl pro městskou část
loňský rok? Přinášíme vám
na toto téma názory zástupců politických stran, které
jste zvolili do zastupitelstva
páté městské části. Věnujeme
se ale i školství, protože v následujících týdnech se chystají
zápisy do základních škol, budoucí středoškoláky čekají
přijímací zkoušky a ty nejmenší zápis do mateřinek. Jaké
jsou letos změny a jak si střední školu nebo mateřinku vybrat? Téma, na které nezapomínáme, je doprava v městské
části a nejinak je tomu i v lednovém vydání magazínu Vaše 5. Jednak se dozvíte, jaké změny v provozu hromadné
dopravy se v metropoli chystají, ale také zjistíte podrobnosti o uzavření stanice metra Jinonice. Dokdy bude metro
uzavřeno a jakou náhradní dopravu můžete využít? Přejeme vám, aby se vám rok 2017 vydařil přesně podle vašich
představ a aby už brzy přišlo jaro.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Jak funguje
Informační středisko Barrandov
praveny byly dočasně úřední hodiny
v Informačním středisku Barrandov. V průběhu ledna musejí návštěvníci počítat s tím, že bude otevřeno
v následujícím režimu: pondělí a středa

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO STADION NIKOLAJKA

U

8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin,
úterý 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.30
hodin, čtvrtek 8.00–12.00 hodin a 13.00–
15.00 hodin a v pátek 8.00–12.00 hodin
a 13.00–15.00 hodin.

Multimediální výuka

ve školách
ateřské a základní školy v Praze 5
mohou počítat s penězi na vybavení pro multimediální interaktivní výuku. Pořízeny budou moci za peníze být třeba interaktivní tabule, tablety
nebo mobilní dotykový panel pro logopedii.

M

Jde o téměř 1,7 milionu korun, peníze si
rozdělí pět mateřinek a sedm základních
škol. „Interaktivní výuka se již stává standardem. Naši pedagogové její možnosti využívají rozumně a efektivně,“ říká zástupce starosty Vít Šolle (KDU – ČSL).

Nejdelší noc
21. srpen 1968
ýstavu Nejdelší noc – 21. srpen
1968 bude možné zhlédnout od
2. do 28. února v Aule Střední odborné školy Drtinova 3. Výstava bude přístupná vždy od pondělí do pátku, a to od
10.00 do 15.00 hodin. Autorem výstavy
Nejdelší noc – 21. srpen 1968 je PhDr. Da-

V

niel Povolný PhD., odborný pracovník Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu. Návštěvníci uvidí obrazové
a textové panely, na nichž budou prezentovány známé i neznámé skutečnosti související s obsazením Československa v noci
z 20. na 21. srpna 1968.

Výpověď
Tanečnímu centru Praha
kolský výbor zastupitelstva páté
městské části projednal výpověď
Tanečnímu centru Praha z nájmu
nebytových prostor Pod Žvahovem. Tu
radní městské části přijali koncem listopadu. Školský výbor se ztotožnil s důvody radních a doporučil zastupitelům
výpověď schválit. Po schválení výpovědi však prostory volné nebudou, podle
smlouvy začne od 1. července běžet
roční výpovědní lhůta. Praha 5 k výpovědi přistoupila proto, že chce budovu
plně využít pro školu.

Š

Milý Ježíšku,
přeji si
rodloužit si Vánoce mohou návštěvníci národopisného muzea
v Letohrádku Kinských na Smíchově. Až do konce ledna je tady k vidění výstava pojmenovaná jednoduše:
Milý Ježíšku, přeji si… Příchozí uvidí
historické hračky, betlémy a vánoční
výzdobu. Vystaveny jsou hračky ze sbírek Etnograﬁckého oddělení Národního
muzea – dřevěné lidové hračky, panenky oblečené v lidových krojích, nebo
hračky typické pro městské děti. Zajímavá bude pro děti i rodiče dále třeba
i informace, jak se na vesnici i ve městě
děti oblékaly ke svátečnímu štědrovečernímu stolu.

P

INZERCE V5-0123

Specialista prodeje inzerce po telefonu
NÁPLŇ PRÁCE:

POŽADUJEME:

NABÍZÍME:

■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnáctideníky prostřednictvím telefonického oslovování
■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování obchodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argumentační dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schopnost zaujmout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpovědnost, pozitivní přístup k práci

■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji,
možnost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na
obchodních výsledcích (ﬁxní mzda + zajímavá
provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném prostředí a kolektivu
■ ﬁremní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
■ nástup ihned

Své CV zasílejte na: A11, s. r. o. – Libor Rys, libor.rys@a11.cz, tel.: 774 212 008
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Úklid chodníků
v Praze 5
ajitel pozemku zodpovídá za
úklid chodníků, respektive
zodpovídá za případné způsobené škody. V případě Prahy to je většinou hlavní město prostřednictvím
Technické správy komunikací. „Systém
v Praze je pro lidi nepochopitelně nastavený. Lidi si stěžují, že neuklízíme
chodníky, a my marně vysvětlujeme, že
uklízet má hlavní město, respektive
Technická správa komunikací, která to
ale nezvládá. Nedávno byla aktuální
situace se spadaným listím, nyní se
sněhem a ledem. Řešením, o němž
dlouhodobě hovořím, by bylo přesunout povinnost úklidu na městské části, samozřejmě s přesunem dostatku ﬁnancí. Bylo by to čitelné, lidé by věděli,
kdo je za úklid zodpovědný a městské
části by se navíc o úklid určitě uměly
postarat lépe,“ řekl starosta Prahy 5
Radek Klíma (TOP 09).

M

Pětka dá dotaci
stadionu Nikolajka
odpory se od radnice páté městské
části dočká provozovatel zimního stadionu Nikolajka, a. s. Schválili to radní městské části. Dotace půjde z programu
„Podpora energeticky náročných sportovišť
– zimní stadiony a plavecké bazény“ a „Modernizace a rekonstrukce sportovišť“. „Zimní stadion nespadá do působení radnice, ale
můžeme jeho činnost a záměry podpořit,
což samozřejmě a rádi učiníme. Nikolajka
má na našem území jasné místo,“ uvedl
k dotaci starosta Prahy 5 Radek Klíma
(TOP 09). Granty mají částečně pokrýt náklady na dodávku elektrické energie, plynu
a vodného a stočného a většinu nákladů na
rekonstrukci strojovny. „Provoz Nikolajky

P

je potřeba udržet a bude jen dobře, pokud
se s tolik potřebnou rekonstrukcí začne.
A kde jinde než u strojovny, respektive srdce stadionu,“ doplnil zástupce starosty Lukáš Herold (ODS), v jehož kompetenci je
oblast sportu.

Zastávka autobusu
u pošty

Dokument
o vzdělávání
trategický rámec pro rozvoj vzdělávání má pátá městská část.
Schválil ho řídicí výbor Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání. Dokument bude každých šest měsíců aktualizován a více informací je možné
najít na webu http://map.praha5.cz/.

S

utobusová linka usnadňuje dopravu
obyvatel Jinonic k nové pobočce
České pošty v ulici U Trezorky. „Požádali jsme regionálního organizátora
Pražské integrované dopravy a Dopravní
podnik, aby byla zajištěna dostupnost pobočky pošty v ulici u Trezorky a návazně
i Smíchova. Od 7. ledna tedy Vidouli, ulici
U Trezorky a Smíchov trvale propojí autobusová linka 153,“ řekl starosta Prahy 5
Radek Klíma (TOP 09). Pobočka České

A

pošty byla do ulice U Trezorky přemístěna
z ulice Pod Vidoulí. „Lidé si stěžují, že jsme
České poště povolili novou adresu pobočky.
Radnice pochopitelně nemůže České poště
říkat, kde pobočku může či nemůže zřídit,
případně v jakých prostorách. Jediné, co
jsme ale mohli udělat, bylo požádat o zavedení autobusové linky. Jsem rád, že nás
ROPID a Dopravní podnik vyslyšel, lidem
to velice pomůže,“ doplnil starosta Radek
Klíma.

INZERCE V5-0124

INTERNET
OD 290 Kč
bez poplatků
a investic

VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ
+420 245 00 65 65

INFOAIRWAYNET.CZ

www.vase5.cz
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Provoz tramvají
Venku mrzne, je nevlídno a lezavo, to rozhodně není nejvhodnější
počasí na orosenou dvanáctku. Věděli jste, že v minulosti se pivo pilo
i teplé nebo dokonce ohřívané? Zámecký pivovar Frýdlant v loňském
roce připravil svařené pivo. Šlo
o sedmičku tmavého pšeničného
piva s balíčkem klasického svařákového koření s návodem jak na to. Vyzkoušela jsem ho a světe div se, chutnalo mi. Od té doby s kamarády testujeme další druhy piva a vždy
to dopadne moc dobře. Pokaždé překvapí (kolikrát jste v životě
pili svařené pivo???) a taky pěkně zahřeje. Pivní svařák se připravuje stejně jako ten z vína. Je výborný s trochou vymačkané pomerančové šťávy a doslazený kapkou medu. Použít můžete libovolné pivo, nejlepší je pšeničné nebo černé. Pivovar Zhůřák
nedoslazuje své pivo Crafty Claus medem, ale lžičkou cukru až po
nalití do skleničky. Ohřáté pivo pak, obzvláště po následném zamíchání, krásně pění. Dobrou chuť a šťastné svařákování. A do
nového roku už zase to chlazené.
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

na Smíchově
raha 5 podporuje zavedení preferenčních opatření
pro vozidla Pražské integrované dopravy na pěti světelně řízených křižovatkách
v oblasti Smíchova. Jde o křižo-

P

vatky Štefánikova x Kartouzská x V Botanice, Plzeňská x
Radlická, Za Ženskými domovy
x Radlická, Nádražní x Vltavská x Ostrovského a Lidická x
Svornosti x Zborovská.

Výstava loutek
v Galerii Portheimka
živlé, interaktivní loutky, které reagují pohybem na každého nového
příchozího, třeba mořská panna, troubící silák nebo křepčící
charlestonové tanečnice, jsou
k vidění ve smíchovské Galerii
Portheimka. Koná se zde výstava loutek Stanislavy Stuchlé.
Loutky vyrábí Stanislava Stu-

O

INZERCE V5-0105

chlá i z kostí nalezených zvířat,
inspiroval ji k tomu režisér Jan
Švankmajer. „Obludky jsou sestaveny z nalezených kostí. Ty
já sbírám, a když je najdu třeba
někde v lese nebo u silnice, snažím se jim dát nějaký nový
smysl. Jsou to takové potvůrky,
které dostanou nový život,“ vysvětluje výtvarnice.

INZERCE V5-0108

SOUKROMÁ
ZUBNÍ ORDINACE

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
do NOVĚ otevřené zubní ordinace
Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5.
Máme smlouvy s pojišťovnami
VZP, VOZP, OZP, CZP a RB.
Kontakt:
734 313 939
info@styledent.cz a www.styledent.cz
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Rok 2017:
Buďánka i investice do školství

„I

nvestice bude detailně
řešit rozpočet pro rok
2017, který se bude
schvalovat v únoru, takže teď je
na přesný výčet brzy,“ poznamenal starosta Prahy 5 Radek
Klíma (TOP 09) s tím, že už nyní, bez schváleného rozpočtu,
je však jasné, jaké investice
bude pro městskou část v letošním roce zásadní.
V plánu je totiž konečně revitalizace Dětského ostrova, kterou radnice připravila ve spolupráci s občany. „V současné
době se pracuje na stavebním
projektu a stavebním povolení,
probíhají související jednání,
což sice nemůžeme urychlit,
ale s investicí počítáme,“ doplnil starosta Klíma.
Dětský ostrov před lety poškodily povodně a radnici se

dlouho nedařilo najít nikoho,
kdo by návrh na opravu ostrova
předložil. Zdržení vysvětlovala
radnice tím, že nechtěla přebírat nekvalitní studii po bývalém
vedení městské části.
K obnově Dětského ostrova
se mohli vyjádřit i obyvatelé
Prahy 5, a to prostřednictvím
veřejných projednání. Na nich
se řešilo třeba to, zda lidé dávají
přednost klasickému hřišti nebo zábavnímu prostoru. Veřejná projednání ukázala, že občané chtějí hřiště klasické.
Další proměny se letos mají
dočkat i parky Sacre Coeur
a Okrouhlík a opravou projde
i interiér letohrádku Portheimka. Letohrádek postavil Kilián
Ignác Dienzenhofer v roce
1728 pro sebe a svou rodinu.
Dnes zde sídlí oblíbená galerie.

Městská část se ale v letošním roce zaměří i na investice
do školství. „Další významné
peníze půjdou na vybudování
dvou tříd mateřské školy základní školy a mateřské školy
Radlická v bývalém školském
objektu Na pláni. Peníze dáme
také do kotelen škol a na dokončení zateplení objektů škol –
což sice není moc viditelné, ale
pro provoz našich škol a pro pohodu dětí je to zásadní,“ upřesnil novinky v pětkovém školství
starosta Radek Klíma. Městská
část bude také pokračovat v re-

vitalizaci osady Buďánka. „Vloni jsme zabezpečili všechny objekty a zrekonstruovali bývalou
mlékárnu. Připravíme master
plán, v němž určíme další postup, a to jak na postupné rekonstrukce všech objektů, tak
časem i na dostavbu osady,“ řekl Klíma. Buďánka jsou bývalá
dělnická osada, která vznikla
mezi lety 1800 1840. Bydlelo
tady až tři sta obyvatel. Ve
svých knihách ji zmiňuje i spisovatel Jakub Arbes. Chátrat
začala osada v osmdesátých letech minulého století.

Co očekáváte od nového roku 2017?
Kam by měla radnice směřovat své investice?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu
zuzana.purova@a11.cz.

INZERCE V5-0122

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Věra Koláčková, tel.: 605 234 832, vera.kolackova@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz

www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 5

Důležitá jednání čekají v následujících
týdnech pátou městskou část. V únoru by
měla Praha 5 schvalovat rozpočet. Už teď je
však jasné, že rok 2017 bude na pětce
rokem zásadních investic.

politika

Městská část Praha 5

v roce 2016
Jaký byl pro Prahu 5 minulý rok 2016? Co
se podařilo „dotáhnout“ do konce, jaké
projekty v městské části započaly a co se
naopak nepovedlo? Jak hodnotí uplynulých
dvanáct měsíců na pětce koaliční politici,
kteří vedou tamní radnici a jaký názor mají
na dětí v městské části ti, kteří pracují
z opozičních lavic? Přinášíme vám názory
politiků, které jste zvolili do zastupitelstva
Prahy 5.
MUDr. Radek Klíma,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5
Výsledky budou znát
až za pár let
Rok 2016 má pro mne dvě roviny – pracovní a soukromou. Z té pracovní byl velmi
úspěšný – podařilo se nám totiž nastartovat celou řadu projektů, které nejsou v tuto
chvíli „viditelné“, ale stojí za nimi obrovská
práce mnoha lidí na radnici. Sem patří jak velké investiční akce,
např. práce na budoucí revitalizaci Dětského ostrova, tak i drobné
investice – např. opravy nemovitostí, které umožní jejich další
a lepší využití. Výsledky roku budou znát až za pár let, kdy se dokončí dokumentace, získají povolení, vyberou dodavatelé a investice se zrealizují. Z hlediska spíše soukromého se mě hluboce dotklo prohlášení čtyř nejvyšších představitelů vůči Číně. Byť jsme
malá země, nemáme podobné servilnosti zapotřebí.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5
Události na Praze 5
vnímám pozitivně
Mé hodnocení roku 2016 na Praze 5 se
odvíjí od dubnové změny koalice. Vstup
ODS do koalice vnímám pozitivně. Jsem
přesvědčen, že nová koalice se poučila
z chyb té předchozí, navázala na to dobré
a společná práce přináší první výsledky. Dosáhli jsme posunu vedoucímu k trvalé ochraně unikátních lokalit Vidoule a Prokopské
údolí a využití pro občany Prahy 5. V oblasti školství pokračujeme
v rekonstrukci areálu Pod Žvahovem, zahájili jsme rekonstrukci
školní budovy v Beníškové a připravujeme další investice pro příští
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rok. Podařilo se nám nastartovat prodej bytů oprávněným nájemníkům i rozhýbat obnovu památek na Praze 5. Negativně pak vnímám například spuštění parkovacích zón v tak nedopracovaném
stavu. Vítám více parkovacích míst pro rezidenty, na nedostatky
jsme však dlouhodobě upozorňovali a nyní nás čeká spousta práce
k nápravě. Závěrem mi dovolte, abych vám jménem klubu ODS
popřál mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v roce 2017.

Tatiana Konrádová,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5
Zelení jsou
v konstruktivní opozici
Rok 2016 byl pro Prahu 5 politicky turbulentní. V dubnu převzala moc koalice
ANO, TOP, ODS, KDU a DJK, která zatím
nezveřejnila programové prohlášení a kterou doprovází jeden skandál za druhým.
Zelení jsou v konstruktivní opozici a námi započaté projekty pokračují dál – např. participativní plánování Na Pláni, územní studie Radlice, Barrandov, Motolské údolí, projekt obědy do škol,
nově zřízený odbor bytové politiky, pravidla privatizace bytů, projekty pro integraci cizinců, výkup pozemků parku Kavalírka. Jiné
naše návrhy naopak nová koalice blokuje (např. připravovanou
koncepci sociálního bydlení, funkci koordinátora pro prevenci
ztráty bydlení, komunitní školu Žvahov bez ﬁrmy DANTIK, ale
s konzervatoří TCP). Nová koalice nese odpovědnost za nebezpečnou smlouvu na tzv. Ruské kolo na náplavce, různé předražené
zakázky, čistky a zmatky na úřadu. Aktivní budeme i v roce 2017.
Naše interpelace, návrhy a tiskové zprávy naleznete na www.praha5.zeleni.cz. Přejeme dobrý rok 2017.

Ing. arch. Zuzana Hamanová,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
zastupitelka MČ Praha 5
S napětím hledíme na
tvorbu Metropolitního plánu
Na jaře roku 2016 jsme se stali členy koalice a dostali se tak k práci, které se v komunální politice chceme věnovat, k územnímu rozvoji a řešení neutěšené dopravní
situace. Práce je hodně: v plánech vzniká
skoro jedno nové okresní město v území od Knížecí po Lihovar,
kam patří projekty Smíchov City, Zlatý lihovar a mnohé další mezi
Nádražní a Strakonickou a podél řeky. Řeší se revitalizace vltavských břehů a dostavba sídliště Barrandov. Realizace Radlické radiály a návazná dopravní opatření. Spolu s HMP diskutujeme fungující dopravní systém městské části. S napětím hledíme na
tvorbu Metropolitního plánu Prahy, za MČ budeme dávat připomínky. A máme radost, že na Buďánkách už je v provozu první

politika
opravený domek. Vnímám tedy rok 2016 pozitivně, vážím si toho,
že můžeme být u začátku velké proměny, kterou naše městská
část v příštích letech zažije, a že k ní můžeme svým dílem přispívat.

nuál Prahy 5. Do kladného hodnocení bezesporu patří i úspěšná
jednání o navrácení Vidoule zpět do rukou Prahy 5, kde jsme domluvili podporu přímo od paní primátorky. Pokud mám rok 2016
na Praze 5 shrnout, myslím, že jsme do nové koalice vykročili pravou nohou a těším se na práci v roce 2017.

Jan Trojánek,
Josef Cuhra,

ANO 2001,
radní MČ Praha 5

KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Rok 2016 byl úspěšný
a pracovně náročný
Pokud mám stručně hodnotit rok 2016
tak konstatuji, byl to rok úspěšný a pracovně velmi náročný. Podařilo se nám sestavit novou stabilní koalici, která nalezla
shodu na směru vývoje Prahy 5. Tím mám
na mysli především aktivní realizaci záměru udělat z Prahy 5
jedno z nejatraktivnějších míst v Praze jak pro občany, tak pro investory. Daří se nám lépe spolupracovat s MHMP. To se obráží na
lepším ﬁnancování investičních akcí, tudíž jsme zahájili opravy
chodníků ve čtyřech desítkách ulic. Také jsme schopni poměrně
dobře čerpat peníze z evropských fondů, které používáme na doﬁnancování mnohých projektů.
Také jsme prosadili spuštění participativního rozpočtu, o kterém rozhodují občané. Do tohoto projektu plánujeme uvolnit 5,
resp. 7,5 milionů Kč. Zajistili jsme lepší dopravní obslužnost
a možnosti parkování. Také jsme nechali zpracovat velmi podrobný plán rozvoje od Chuchle až po Dětský ostrov. V návaznosti
na zamýšlený projekt Nový Smíchov to považujeme za zásadní ma-

Radost mám
z resortu školství
Zaměřím se na obory, které měl klub
KDU a nezávislých možnost ovlivňovat.
Mottem naší politiky je otevřenost a hledání společných cílů při zachování plurality
názorů. Máme podíl na tom, že výbory a komise jsou i po změně koalice otevřeny opozici a účasti občanů.
Společným úspěchem je postup v projektu revitalizace území Na
Pláni, posun v jednání o záchraně pozemku Semmering a společná vůle radnice vykoupit pozemky na Vidouli. Úspěchem je druhý
rok obnovené ZŠ Pod Žvahovem. Radost mám z resortu školství.
Rozvíjí se v atmosféře důvěry a spolupráce. Také agenda ombudsmanky narůstá. Zájemců o pomoc je stále více. Za neúspěch považuji nezapočatou rekonstrukci Dětského ostrova. Stále se také
objevují na stole projekty bez předchozího projednání v odborných výborech, například Ruské kolo. Zpoždění má nová směrnice
o veřejných zakázkách a celková rekonstrukce IT a webu. Avšak
i zde se začínají ledy hýbat.

Dny Prahy 5:
Akce pro děti i dospělé
Nová tradice bude založena v páté městské části. V druhé
polovině února se poprvé uskuteční dny Prahy 5, do nichž by se
měly zapojit i místní kluby, spolky a organizace.
rvní ročník dnů Prahy 5,
z jejichž pořádání by se
měla stát tradice, se bude
konat od 15. do 22. února. Podle představ radnice by se měly
zapojit místní kluby, spolky, organizace, ale i velvyslanectví.
Společně by měly každý rok nabídnout veřejnosti desítky akcí.
Termín 22. února nebyl vybrán
náhodně, právě v tento den
v roce 1903 byl totiž Smíchov
povýšen na město.
Konat se budou letos v únoru
na pětce například vycházky,
přednášky, koncerty a pořada-

P

telé nezapomenou ani na menší
návštěvníky akce. Pro děti jsou
v plánu nejrůznější aktivity
a také sportovní zážitky. Součástí Dnů Prahy 5 budou nově
i akce, které jsou pořádány každoročně, konkrétně jde o vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže „Talent roku“, 2. ročníku
soutěže „Sportovec roku“ a předávání čestných občanství.
„Chceme, aby se Dny Prahy 5
staly příležitostí, kdy si obyvatelé budou moci připomenout
sounáležitost s místem, kde žijí, vyrůstají, stárnou a vychová-

vají své děti. Kdy si budou moci
uvědomit bohatou historii naší
městské části i úžasnou práci
našich předků. Dny Prahy 5
mají být celospolečenskou a ko-

munitní akcí, během níž se můžete setkat se sousedy, seznámit se s aktivitami místních
spolků a organizací a třeba i najít nové známé a přátele,“ poznamenal starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).
„Dny Prahy 5 nemají být
„radniční“ akcí, byť radnice je,
a pravděpodobně vždy bude, jejich hlavním organizátorem.
Věřím, že v dalších letech si je
vezmou za své sami obyvatelé
pětky a stanou se součástí života naší městské části. Děkuji
všem, kteří se prvního ročníku
zúčastní – bez jejich zájmu
a aktivity by tato úžasná akce
nemohla proběhnout,“ doplnil
starosta Radek Klíma.

Dny Prahy 5
■ První ročník dnů Prahy 5 se bude konat od 15. do 22. února.
■ Zapojit se mají místní kluby, spolky, organizace, ale i velvyslanectví, konat se budou desítky akcí.
■ Termín 22. února nebyl vybrán náhodně, právě v tento den
v roce 1903 byl totiž Smíchov povýšen na město.
■ Přehled akcí lze najít na webu dnyprahy5.praha5.cz nebo na
facebookovém proﬁlu www.facebook.com/dnyprahy5.
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osobnost Prahy 5
V Praze 5 našel bydlení moderátor, novinář a spisovatel
Luboš Xaver Veselý. Byť dvakrát obdržel prestižní cenu
E. E. Kische, označení spisovatel se brání. „Když o sobě
někde čtu, že jsem spisovatel, tak se zastydím. Spisovatel
je člověk, který umí geniálně pracovat s jazykem a v této
zemi jich žije opravdu jen pár a vždy to tak bylo. To, že
vyjdou denně třeba tři nebo deset knih neznamená, že je
píší spisovatelé. Spisovatel byl Hašek nebo Hrabal,“ říká
Luboš Xaver Veselý. Co má rád v Praze 5 a na co se letos
chystá?

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV LUBOŠE XAVERA VESELÉHO

Luboš Xaver Veselý:
Praha 5 se strašně změnila
● Vy jste nezačal nový rok zrovna nejlépe. Co se vám přihodilo?
Po třiceti letech jsem si chtěl zabruslit,
ujely mi nohy a upadl jsem. Bolely mě ledviny a na Silvestra už jsem musel k lékaři.
Ale nebylo to zase nic extra dramatického,
jen jsem se potom v bulvárních novinách
dočetl, bůh ví, jak nejsem nemocný. Já
mám ale výhodu v tom, že nevěřím rčení
jak na Nový rok, tak po celý rok. Mockrát
jsem si ověřil, že to nefunguje. Navíc už je
mi dobře. Ale brusle jsou uzavřená kapitola, na ty už nevlezu.
● A jak jste si užil Vánoce?
Svátky trávím mimo Prahu, jezdím k rodičům na Moravu a mám to tak rád. Znovu
jsem si uvědomil, že dokud mám mámu
a tátu, mám se kam vracet. Mám ale panickou hrůzu z toho, že o Vánocích přiberu,
takže u mě je to hlavně o procházkách a hlídání se, abych se nepřejídal. A co se mi
letos přihodilo asi poprvé, je to, že jsem
vůbec za celé svátky nezapnul televizi.
A konec roku rád trávím sám. Bilancuji
a chci si shrnout, co se událo. Sednu si k počítači a rok si navyprávím do záznamu.
Nikdo to nikdy neuslyší, mám to zakódované a je to jen pro mě. Pustil jsem si nějaké starší záznamy a zjistil jsem, že jsem
rok od roku delší. Přišel jsem na to, že rok
2016 byl sice náročný, ale dobrý.
● A jaký bude ten nadcházející?
To je něco, co mě netrápí, protože netuším, co bude za pět minut. Můžu si něco
přát, můžu v něco doufat, ale život jde
rychle a má ostré zatáčky. Vše důležité, co
jsem za poslední roky zažil, bylo dílo oka-
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mžiku, a to jak v dobrém, tak i ve špatném.
Plánuji, že bude v létě teplo, v noci tma, že
se o Vánocích za rok zase potkám s těmi,
s kterými se potkat chci, a že pojedu dvakrát do Las Vegas. A vše ostatní, co se bude
dít, se stane bez ohledu na mé plány.
● Dáváte si na začátku roku předsevzetí?
To mě nikdy nenapadlo. Jsem věcný,
předsevzetí nemohou fungovat. Co fungovat může, jsou sázky, to je jiná kapitola.
A já se sázím velmi rád a velmi často. Před-

sevzetí je plácnutí do vody, sázka je s někým a o něco. Druhá nejkrásnější věc po
výhře je prohra a nejhorší je, když člověk
nehraje. Kdo nehraje, má smutný život.
Jsem založením hráč, mockrát v životě
jsem roztočil pomyslnou ruletu a vsadil vše
na šestadvacítku. A mockrát jsem v životě
prohrál.
● Jaká byla asi nejzajímavější sázka?
Kuriózní byla ta z poslední doby. Na Frekvenci 1 jsem se vsadil s hejtmanem Zimolou o to, kolik let je ministryni Valachové.

osobnost Prahy 5
Vyhrál jsem tisíc obložených chlebíčků!
A hejtman mi výhru opravdu poslal. Naštěstí u nás sedí tři sta lidí, takže se dostalo
na všechny. To byla pěkná sázka. A často se
sázím s naším ředitelem rádia, jednou jsme
se třeba vsadili o deset kilo foie gras, a to
jsem prohrál…
● Bydlíte přímo na Andělu, jak dlouho?
Asi pět let a bydlím na rohu Lidické a Nádražní. Mám rád rachot, mám rád, když slyším tramvaje, auta. Jak žiji sám, mám díky
tomu pocit, že jsem mezi lidmi. A na Andělu
ať vyjdu v kteroukoli hodinu, mám dojem,
jako bych byl v New Yorku. Přitom ještě
před pár lety jsem měl pětku zařazenou
mezi části Prahy, kde bych nikdy bydlet nechtěl. Jenže se to tady strašně změnilo.
Dnes je to úplně jiné místo než dřív. Našel
jsem dokumentární fotky Anděla před tím,
než se tam postavilo metro. Byla to industriální hrůza. A teď? Znovu říkám New York.
Změnili se lidé, místo, obchody, všechno. Je
to vznešenější a dobře se tam bydlí.
● A leze vám něco na nervy?
Kdyby mi něco extra hodně vadilo, tak
tam samozřejmě nebydlím. Ale tak drobnosti se najdou. Lidé mě nebudou mít rádi,
ale štve mě, že snad každý druhý na Smíchově má doma psa. Ale to nejsou pejskové
na gauč, ale obří psiska! A samozřejmě
všude je to samé hovínko. Pes na venkově
je fajn, ale jak se může mít pes na Andělu?
A díky kamarádovi z Ameriky jsem přišel
na to, že na Smíchově jsou špatně vymyšlené křižovatky. On se tím totiž profesně
zabývá, a když byl u mě na návštěvě, tak se
skoro pořád smál. Kroutil hlavou a říkal, že
tady by chtěl bydlet, že by měl spoustu

práce, protože skoro všechny křižovatky
jsou prostě špatně.
● Kde všude jste v Praze žil?
Když jsem přišel z Brna, žil jsem ve Vršovicích, ale ty mi popravdě k srdci nějak
nepřirostly. Pak jsem bydlel na trojce, tam
to bylo krásné, byl to byt Jana Saudka, byl
plný jeho obrazů, to byly pěkné časy. A nakonec jsem před pětkou zakotvil na osmičce. Tam mám dodnes zázemí, kamarády,
tam to mám rád.
● A kdybyste si bez omezení mohl vybrat, kde budete žít, kam byste zamířil?
Do Las Vegas. To je dotyk jiného světa,

tam to mám rád, tam se rád vracím. Těžko
se to vysvětluje. Byl jsem na mnoha místech světa, ale Vegas mě dostalo nejvíc. Líbila se mi Atlanta, kde jsem strávil asi šest
hodin, a kvůli muzice bych asi uměl žít
v Nashvillu.
● Když zabrousíme do vaší profese, respektive profesí – moderátor, spisovatel, novinář. Čím z toho jste nejvíc?
Když o sobě někde čtu, že jsem spisovatel, tak se zastydím. Spisovatel je člověk,
který umí geniálně pracovat s jazykem
a v této zemi jich žije opravdu jen pár
a vždy to tak bylo. To, že vyjdou denně třeba tři nebo deset knih neznamená, že je
píší spisovatelé. Spisovatel byl Hašek nebo
Hrabal. Za roky v rádiu jsem se snad naučil
trochu moderovat. Spoustu let jsem měl
navštívenku, na které bylo napsáno moderátor a já se ji bál někomu dát. Ale v moderování si věřím asi nejvíc. Nedávno jsem
kamarádům dokonce moderoval hádku
nebo spíš usmiřování. Měli problémy, já
oba znám stejně a nemohli se mezi sebou
domluvit. Bylo to překrásné, povedlo se to.
● Nelze nezmínit váš pár starý rekord –
čtyřiadvacet hodin moderování v kuse…
To byl bláznivý nápad, který je ale dodnes zapsán v knize rekordů. Produkoval
to kamarád Zdeněk Novák. Přečetl jsem si
o podobné akci v Kanadě, kde někdo moderoval osmnáct hodin bez přestávky a napadlo mě, že to zkusím taky. A úžasné na
tom bylo, jak se podvedlo vlastně pro kravinu zblbnout hromadu lidí. Alexej Pyško
poskytl divadlo, Zdeněk Novák pracoval na
produkci a dorazilo hlavně osmačtyřicet
hostů. Ale pozor první liga hostů, Vondráčková, Zagorová… Nebyl to heroický výkon,
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ale byla to zábava. A zajímavé
bylo pro mě osobně zjištění, že
mi nedělalo problém dlouho
mluvit, ale poslouchat a udržet
pozornost.
● Máte v hlavě nějaký další
podobný bláznivý nápad?
Tak to tedy nemám. Teď to
bude deset let a pravda je, že
ten rekord, alespoň v tomto formátu, myslím nikdo nepřekonal.
● Bráníte se nazývat spisovatelem, nicméně vaše knihy
mají úspěch. Dvakrát jste obdržel prestižní cenu E. E. Kische, a to za knihy Jak se těží
miliardy a Doživotí…
Vypadá to jako falešná
skromnost, ale já nejlépe vím,
že neumím psát tak, jako skuteční spisovatelé. Nebudu ale
dělat, že z těch cen radost nemám, mám je doma vyvěšené
a těší mě. Tu druhou jsem dostal na podzim já a Václav
Klaus, tak to je myslím pěkná
společnost.
● Témata vašich knih jsou
ožehavá – doživotně odsou-

zení vrazi, příběh Mostecké
uhelné… Proč takové kauzy?
Protože mě to baví. Všechno
to má příběh. Neumím si věci
vyfabulovat, proto zpracovávám reálné případy. Doživotně
odsouzené jsem si obešel, šel
jsem po informacích o Mostecké uhelné a potom jsem
mohl pracovat. Nemohl jsem
psát jako Ota Pavel nebo Irena
Fuchsová či Michal Viewegh,
protože to jednoduše nedokážu.
● Jaké bylo navštěvovat doživotně odsouzené vrahy? Ve
vězení jsou za hrůzné činy,
těžko pochopitelné…
Jejich příběhy jsou zajímavé
a nebudeme si nalhávat, že lidi
nezajímají. Vždyť jaké seriály
v televizi jsou nejvíc sledované?
Kriminálky. Mockrát jsem přemýšlel, jak to zvládají advokáti,
postavit se vedle vraha a tvářit
se, jakože mu rozumí, chápou
ho a jsou tady pro něj. Ne že
bych pro ně měl po našich setkáních pochopení, ale když
jsem se do těch případů pono-

INZERCE V5-0116

Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.
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návat s Čapkem, to by mě ani ve
snu nenapadlo. Ale strašně by
mě takovou knihu bavilo napsat
s Milošem Zemanem. Nechválit
ho, do ničeho ho netlačit, ale
mít s ním upřímné povídání.
Ale neřekl jsem to ještě ani jemu, mohl by se mi vysmát.
● Čím jste chtěl být jako
kluk?
Já to měl snadné. Nechtěl
jsem být ani hasič, ani kosmonaut, ani popelář. Já chtěl být
číšník. Táta šéfoval velkému hotelu a mě jako dítě fascinovala
ta číšnická obří peněženka.

INZERCE V5-0113

PLÁNUJETE
MIMINKO?

Žádejte ve své lékárně.

řil, viděl jsem za nimi lidi. Na
každého bylo třeba se dívat
jinak, někde byla jasná příčina
toho, co oni nakonec udělali.
● A máte nějaké téma, do
kterého byste se rád pustil?
Teď píšu další politickou kauzu. Mám totiž pocit, že by měly
být zaznamenány. A mám jedno další dobré téma. Zase kvůli
němu budu objíždět věznice,
víc ale neprozradím, zatím je to
tajné. A četl jsem si Čapkovy
hovory s Masarykem. Proboha
teď musím zdůraznit, že se
v žádném případě nechci porov-

kultura

Masopust aneb
všechny tváře Prahy 5
Masopustní veselí ovládne v druhé
polovině února Prahu 5. Rej masek se bude
pohybovat kolem Galerie Portheimka
v přilehlém parku.
asopustní veselí v Praze 5 pojmenované „Masopust aneb všechny
tváře Prahy 5“ se bude konat
19. února od 13.00 do 17.00
hodin.
U kostela v parku se budou
konat masopustními trhy, jejichž tématem je Hostina, a to
už od 16. února. Příchozí budou
mít jedinečnou šanci ochutnat
nejen místní, ale i zahraniční
speciality. Na místě se totiž
představí všechny zahraniční
ambasády, které sídlí v páté

PŘIPRAVILA RED, FOTO CREATIVE WORLD

M

městské části, tedy kubánská,
německá, rakouská, tuniská
nebo indonéská.
Kromě toho, že se bude masopustně hodovat, bude se také
tančit, zahrají divadla, připravena jsou hudební vystoupení,
ale i masopustní stezka, bubnování pod širým nebem, kreativní dílny a výstava v teple vily
Portheimka. Děti budou moci
tvořit masopustní masku, nazdobit si masopustní koblihu
nebo perníček. U Portheimky
se budou také opékat buřty,

ochutnávat koblihy, jitnice a tlačenka, masopustní rohlíčky,
svařák, bombardino i horký
mošt pro děti. Kdo přijde v převleku, může se navíc zapojit do
klání o nejkrásnější masku.

Muži a ženy
v dějinách na Smíchově
I v novém roce mohou zájemci nadále studovat zajímavosti
o zajímavých či důležitých ženách a mužích, kteří něco znamenali
v českých dějinách.
řednášky o historii pokračují ve smíchovské pobočce městské knihovny
už několikátým rokem. Cyklus
Ženy a muži v českých dějinách
je program smíchovské knihovny o lidech, kteří se nějakým
způsobem zapsali do českých
dějin, ale přitom nemusejí být
úplně známí. Vybírány jsou
spravedlivě zástupci obou pohlaví – ženy i muži, kteří jsou z
nějakého důvodu důležití. Jejich přínos mohl být v řadě odvětví, mohli se do dějin zapsat
svojí prací v politice, kultuře

P
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nebo třeba i sociální oblasti.
A opomenuty nezůstanou podle autorů cyklu ani dějiny každodennosti.
Loni se návštěvníci mohli dozvědět zajímavosti o Matyáši
z Arrasu a Petru Parléřovi, tedy
prvních dvou stavitelích svatovítské katedrály, dále se konala
přednáška o čtyřech kronikářích doby Karla IV. Giovannim
d Marignolli, Františku Pražském, Benešovi Krabice z Weitmile a Přibíkovi Pulkava z Radenína. Karel IV. byl loni vzhledem
ke svému výročí vůbec oblíbe-

ným „mužem“, představen byl
coby student, čtenář, autor, přítel umění a upřímně věřící křes-

Akci pořádá městská část
Praha 5, záštitu nad masopustním veselím převzal starosta
Radek Klíma. Více informací je
k dispozici na webových stránkách www.creativeworld.cz.

ťan. Letos je prozatím na programu přednáška o Václavu IV.
s podtitulem dětství a mládí vymodleného syna velkého otce,
dále povídání o Vojtěchu Raňkův z Ježova, Johánkovi z Pomuku, Janu Zhořeleckému či
Jakoubkovi ze Stříbra.
Letošní pásmo přednášek cyklu Ženy a muži v českých dějinách začíná hned v pondělí 30.
ledna. Akce začíná ve smíchovské knihovně v 17.00 hodin
a potrvá do 18.30 hodin. Vstup
na cyklus je zdarma. Připomenuto bude dětství a mládí Václava IV.

Ženy a muži v dějinách 2017
30. 1. Václav IV. – dětství a mládí vymodleného syna velkého
otce
27. 2. Vojtěch Raňkův z Ježova – velký intelektuál své doby
27. 3. Johánek z Pomuku – oběť politické hry a jeho cesta ke
svatosti
24. 4. Jan Zhořelecký – nejméně známý syn Karla IV.
22. 5. Jakoubek ze Stříbra – Husův přítel a problém přijímání
podobojí způsobou
Zdroj Knihovna Smíchov

školství

Pracovat s počítačem

vás naučí v knihovně
onají se tady pravidelně
každý měsíc, téma se
však liší. Zvlášť se přitom lektoři věnují úplným začátečníkům a zvlášť těm, kteří už
s počítačem sice do styku přišli,
ale ještě se mají co učit. Vstupné je zdarma a počítačový klub
se schází vždy od 14.00 do
15.30 hodin.
Kurzy se zaměřují jednak na
základní dovednosti práce s počítačem, ale i třeba na používání e-mailu a elektronického katalogu. Kdo by se na Smíchov
do knihovny rád vydal a usedl
k počítači, musí se předem přihlásit.
Třeba tento týden se účastníci kurzu budou učit nakupovat přes internet, klub se sejde

K

Jste v seniorském věku, ale nevidíte jediný po pokročilé počítačové studenty, bude se procvičovat, jak
důvod proč se neučit novým věcem? Anebo název lekce napovídá, práce
s internetovými úložišti.
vám do důchodu ještě spousta let zbývá,
Jak používat
ale rádi byste si rozšířili své dovednosti?
jízdní řády
Další praktická lekce je v pláVydejte se na počítačový kurz do
nu 15. února, kdy se začátečnísmíchovské knihovny.
ci budou učit ovládnout a zkro25. ledna a určena je tato hodinka a půl pro pokročilé uživatele. Obdobná hodina se už konala a na této lednové se budou
nabyté zkušenosti procvičovat.
Příchozí se dozvědí různé tipy
a triky pro bezpečné online nakupování.
Hned 1. února je pro začátečníky naplánována lekce pojme-

Přihlaste
dítě do jazykovky
Dobře víte, že cizí jazyky jsou v dnešní
době základ a u svého potomka nehodláte
nic podcenit? Dopřejte mu studium na
jazykové škole. Čím dřív váš potomek
s jazykem začne, tím lépe.
ocházet mohou do „jazykovky“ opravdu velmi
malé děti. Možná se vám
zdá, že sotva zvládnou mluvit
česky a další jazyk je jen zmate.
Zdání ale klame. Odborníci se
shodují, že čím je dítě mladší,
tím lépe. Pokud navíc s dětmi
mluví rodilý mluvčí, jsou základy jeho jazykových znalostí
položeny slušně.
Nic nezkazíte ani v případě,
že do jazykové školy zapíšete
dítě, které se už cizí jazyk učí ve

D

škole. Dalším studiem může
váš potomek své jazykové
schopnosti rozvíjet, oproti školní výuce se více do rozvrhu zařazují i konverzační hodiny
s rodilým mluvčím. A řešení nabízejí jazykové školy i v případě,
že vaše dítě jak se říká „nemá
na jazyky hlavu“.
Nepodceňte ani přípravu na
střední školu, i tu jazykové školy poskytují a dítě tak může mít
pocit, že pro přijetí na vybranou
školu udělalo maximum.

novaná „Zpravodajství na internetu“. Díky jejímu absolvování
se „žáci“ smíchovského počítačového klubu dozvědí, kde v internetovém světě bezplatně
a rychle zjistí aktuální informace z domova i ze světa.
Další únorová hodina se bude
konat 8. února a tématem bude
úložiště. Určeno je toto setkání

tit jízdní řády na webu. Díky
tomu si usnadní práci při plánování přesunů po Praze, ale
snadno si najdou spoje i mimo
ni.
A 22. února přijde na řadu
téma televize a rozhlas na internetu. Opět je určeno pokročilým a mluvit se bude o tradičních médiích dostupných přes
počítač.

INZERCE V5-0131

Jak dítě efektivně učit anglicky?
Na to se ptáme všichni a zkoušíme různé způsoby. A co
tak učit dítě cizí jazyk všemi jeho smysly? Když dítě
ochutná jablíčko, nakrájí ho a samo si z něj udělá džus,
propojí se mu sluchové, chuťové, hmatové i zrakové
vjemy. To vše se uloží do paměti spontánně a natrvalo.
V Keytone tomu říkáme Sensory English! Jde o unikátní
kombinaci práce rodilých mluvčích, ručně vyráběných
sensory pomůcek a propracovaných témat.
Sensory English je pro děti od 12 měsíců do 15 let
věku. Efektivně připravujeme děti do biligvních tříd
i na zkoušky na gymnázia. Keytone je místo, kde se
děti baví a učí zároveň. Nabízíme dopolední i odpolední lekce, kroužky v angličtině, odpolední družinu
a super akce.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte www.keytone.cz
nebo dny otevřených dveří 30. 1.–2. 2.
www.vase5.cz
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Školka pro dítě?

Vyberte soukromou
otomek ještě do školky
ani nenastoupil a vy už se
teď obáváte, jak budete
vše stíhat? Dítě ráno odvést,
odpoledne přesunout třeba na
kroužek a hlavně včas vyzvednout. Zatímco státní školky
mají pevně dané odkdy, dokdy
v nich může dítě pobývat, soukromé mateřinky jsou v tomto
většinou ﬂexibilní. A pracující
rodiče určitě ocení i to, že sou-

P

no se tak přizpůsobí změně,
brzy si najdou kamarády a učitel na ně má dostatek času. Do
školky totiž nemusíte dát dítě
až v jeho třech letech, některé
přijímají i velmi malé děti. A pokud jsou společně ve třídě různě staré holčičky a kluci, navzájem se od sebe učí. Zvolit
můžete i školku se specializací,
která dá vašemu potomkovi
něco navíc. Oblíbené jsou třeba

kromé mateřské školy nedodržují prázdniny, a tak v létě nemusíte řešit, co si s dítětem dva
měsíce počnete. Vybírat si soukromé zařízení můžete navíc
podle svých požadavků a potřeb dítěte, bez ohledu na trvalé
bydliště jako v případě státních
zařízení.
Dětem zase bude vyhovovat
to, že soukromé školky mívají
ve třídě velmi málo dětí. Snad-

jazykové školky, podle odborníků se totiž malé děti snadno
učí, a to i cizí jazyk. Čím dříve
začne, tím lepší základy bude
mít do budoucna.
Nebojte se vedení vybrané
školky na cokoli zeptat, abyste
potom nebyli překvapeni. Zajímejte se třeba o to, jaký má
školka řád, denní režim nebo
o kolik se každý zaměstnanec
stará dětí.

MŠ Domeček
Diabasová 15, Praha 5, 150 00
www.msdomecek.cz

Jazyky:
Kroužky:
Cena:
Věk dětí:
Otevírací doba:
Kontakt:
E-mail:
Tel.:

Aj, Čj
Keramika, jóga, atd.
15.500 Kč za měsíc
1,5–7 let
8.00–18.00 hod.
Veronika Málková
malkovadomecek@gmail.com
725 844 118

INZERCE V5-0110

Zaměření školky: Mezinárodní česko-anglická školka.
Na Vašem dítěti nám záleží.
Program:
Svět kolem nás a my v něm.

Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz
Určeno dětem od dvou let do čtyř let.

Kontakt: info@centrumkulisek.cz
603 318 099
Škola pro nejmenší Kulíšek, provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov
Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy
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Zápisy pro školní rok 2017/18 květen–červen 2017
Další zápisy průběžně, dle volné kapacity
Dětská skupina, malý kolektiv
Prázdninový provoz
INZERCE V5-0130

PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME

Hledáte mateřinku pro svoje dítě a šance
na volné místo ve státní školce je
v podstatě nulová? Vyberte si z nabídky
soukromých zařízení. Mají řadu výhod, a to
jak pro děti, tak i rodiče.

školství

co je nového?
S novinkami musejí počítat děti, které letos
končí základní školu a plánují studium na
některé střední škole. Co je třeba si
pohlídat?
jednocen byl termín pro
předkládání přihlášek ke
střednímu vzdělávání,
a to na 1. března na první kolo
přijímacího řízení. Až na výjimky se bude konat povinná
jednotná zkouška v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro
všechny formy vzdělávání,
a myslet je třeba i na to, že jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk
a literatura a matematika.

S

Školy hodnocení jednotné
zkoušky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče
nejméně z 60 procent a v případě přijímacího řízení do
oborů vzdělání gymnázium se
sportovní přípravou nejméně
z 40 procent. Zájemci o studium na gymnáziu se sportovní
přípravou musejí počítat s tím,
že se talentové zkoušky konají

v pracovních dnech od 2. ledna
a nově do 15. února.
Mění se také termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole
přijímacího řízení – konají se
v pracovních dnech v období od
12. dubna do 28. dubna.
Při výběru střední školy by
děti a rodiče měli přihlížet k tomu, jaké má dítě zájmy, co ho
baví a v čem se naopak necítí
být silné. Přihlížejte při vyplňování přihlášky ke školním výsledkům potomka na základní
škole, kde je studium snadnější
než na škole střední. Vybírejte
další studium i s ohledem na to,
zda má dítě vysněné povolání
a zda plánuje studium na vysoké škole.
Některé školy pořádají před
přijímačkami přípravné kurzy,
v nich si dítě ověří, jak na tom je

INZERCE V5-0114

INZERCE V5-0111

Blíží se termín přijímaček
na střední školy.
Při rozhodování zvažte uplatnitelnost po absolvování, respektujte zájmy a přání dítěte, současně
ale reálně posuďte studijní předpoklady. U maturitních oborů vás čekají letos jednotné přijímací
zkoušky.
Pokud výsledky naznačí, že znalosti ze základní
školy nejsou ideální, není ještě pozdě svoje rozhodnutí přehodnotit a podat přihlášku na některý zajímavý obor s výučním listem ve 2. kole, které jistě
střední odborné školy vyhlásí po 22. dubnu.
Absolventi tříletých oborů Elektrikář, Automechanik nebo Zámečník jsou velmi žádaní mezi zaměstnavateli a velmi dobře finančně ohodnoceni brzy
po vyučení. Samozřejmostí bývá možnost dalšího
vzdělávání, zaměstnanecké benefity a během studia finanční ohodnocení na praxích. Širokou nabídku maturitních a výučních oborů nabízí Střední
průmyslová škola dopravní, a.s., kterou zřizuje
pražský Dopravní podnik, který si tak vychovává
budoucí kvalifikované zaměstnance.
Rádi Vás uvítáme na dnech otevřených dveří nebo na přípravných kurzech k jednotným zkouškám.
Více na www.sps-dopravni.cz.

se znalostmi, kde by mělo přidat a také se přesvědčí o tom,
zda ho vybraná škola opravdu
láká. Zajímavé informace se
můžete dozvědět při prověřování školy, třeba jak jsou děti
úspěšné při přijímačkách na vysokou nebo jaké zahraniční pobyty nebo dokonce studium
škola umožňuje či je v něm nápomocna.

Člen Asociace
společenské
odpovědnosti

Deutsche
Schule Prag
Seit 1990

Den otevřených dveří
16. února 2017 | 1000— 1600
školka | základní škola | gymnázium
přijímací zkoušky nanečisto
1. února 2017
přihlášky na gymnázium
do 1. března 2017

Schwarzenberská 1
Praha 5-Jinonice
www.dsp-praha.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME

Přijímačky na střední,

servis

Velkoobjemové kontejnery
Kontejnery společnosti
Pražské služby a. s.
a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném
časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání odpadů.
Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat
k dalšímu využití. Obsluha
VOK bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti
předána Městské policii.
Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

ZDROJ MČ PRAHA 5, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

N

27. 1., 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova
30. 1., 14.:00–18.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
31. 1., 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
1. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
(parkoviště)
2. 2., 14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova
■ Nový Zlíchov (u separace)
3. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
6. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Zapova (proti č. 12)
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7. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)
8. 2., 14.00–18:00 hod.
■ Hlubočepská x Na srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)
9. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
■ Lumiérů x Barrandovská
10. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Grussova (za separací)
■ Štěpařská x Šejbalové (parkoviště)
13. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
14. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Na Neklance č. 2 (popř. Nad
Koulkou 3–5)
15. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
16. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)
17. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Pražského (u č. 608)
20. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
21. 2., 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
22. 2., 14.00–18.00 hod.
■ U železničního mostu x Nádražní
23. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ Štěpařská x Šejbalové (parkoviště)
24. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)
27. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
28. 2., 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

Kontejnery společnosti
Regios a. s.
ontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu Městské části Prahy 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10.00 hodin a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

K

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.
27. 1.–28. 1.
■ Butovická (proti č. 74–76)
■ Česká (proti č. 7)

3. 2.–4. 2.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová alej a V Zálesí)
10. 2.–11. 2.
■ U Nikolajky x Na Březince
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)
17. 2.–18. 2.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Fráni Šrámka
(mezi č. 21–28)
24. 2.–25. 2.
■ Nad Koulkou (mezi č. 1 a 5)
■ Graﬁcká x Kobrova
3. 3.–4. 3.
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ V Cibulkách x Na Výši
10. 3.–11. 3.
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Prachnerova (nad č. 3)

Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu
■ Občané páté městské části mohou od 3. června 2016 využívat novou službu štěpkování dřevního odpadu. Služba
je k dispozici celoročně každý první pátek v měsíci od 12.00
do 18.00 hodin. Štěpkovat lze v Hlubočepské ulici proti
číslu 32 (parkoviště u bývalého zdravotního střediska).
■ K dispozici je zde štěpkovač s obsluhou, obyvatelé Prahy 5 mohou službu využívat zdarma. Větve musí mít průměr do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dřevěného
materiálu) a jde zde možný i odvoz bioodpadu (tráva, listí).
■ Lidé nesmí nosit na stanoviště bioodpad po uvedeném termínu, odpad již nebude štěpkován ani odvezen.

servis

Sběrný dvůr
Puchmajerova
d června je v provozu
sběrný dvůr v Puchmajerově ulici v Praze 5 – Jinonicích. Provozovatelem sběrného dvora je společnost
Pražské služby a. s.
Využívat jeho služby mohou
bezplatně všichni obyvatelé
hlavního města Prahy, kteří
obsluze zařízení prokáží svůj
trvalý pobyt na území Prahy.
Hradí se pouze pneumatiky
a stavební odpad nad 1m3 za
měsíc. Pro ostatní uživatele je
odložení odpadu zpoplatněno

O

podle ceníku provozovatele zařízení. Nově lze ve sběrných
dvorech 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 podobně.
Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu odpadů, možný je
vjezd vozidel maximálně do
3,5 tuny.

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
běrný dvůr Klikatá (Klikatá 1238/90C) je opět
v provozu. Určen je pouze 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
sběrné dvory v Praze 5 přestaly
od občanů brát odložené věci
a odpad. Důvodem bylo zastavení výběrového řízení.

S

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Letní čas
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–15.00

Zimní čas
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–17.00
8.30–15.00

INZERCE V5-0117

Kam s vánočními stromky
■ Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na
směsný odpad, protože tím
snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad,
například na sídlištích, je
možné stromky volně odložit vedle nich. V činžovní zástavbě a u rodinných domů,
kde nejsou popelnice volně
přístupné, je třeba stromky odložit k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad.
■ Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem
komunálního odpadu, aby se zbytečně nehromadily po delší
dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po
celý leden a únor.
■ Stromky po vánočních svátcích končí u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a ty tak následně poslouží
například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití.
■ Správně je třeba naložit i s vysloužilým umělým stromkem.
Ani ten nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale
je třeba do odvézt do sběrného dvora.Tam je možné odevzdat
i „živý“ vánoční stromek.

La Buchta
Cesta z jednoho těsta
Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová
Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,
překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,
stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní
náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.
Moderní designová kuchařská kniha obsahuje
rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80
receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.
A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,
více na www.smartpress.cz.
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školství

Zápisy do škol

Základní školy
Prahy 5

budou začátkem dubna

Základní škola a mateřská škola Barrandov
Chaplinovo nám. 1/615,
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
www.zsbarr.cz

Letošní duben je důležitý pro rodiče dětí, které mají v září
nastoupit do první třídy v Praze 5. Právě na tento měsíc
byl totiž stanoven termín zápisů budoucích školáků.
Nově se zápisy konají v dubnu, změnil to novelou školský
zákon.

Fakultní základní škola
a mateřská škola Barrandov II
V Remízku 919/7,
Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
www.fzsbarr.cz

ovinka má dětem dát více času na
to, aby dohnaly, co jim ještě nejde
a aby ubylo odkladů povinné školní
docházky. Školský zákon říká, že: „žák plní
povinnou školní docházku v základní škole
zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má žák místo trvalého pobytu,
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka
jinou než spádovou školu“. Rodiče tedy mají ze zákona právo přihlásit dítě do základní
školy bez ohledu na jeho trvalý pobyt.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

N

Základní škola a mateřská škola Grafická
Graﬁcká 13/1060,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.zsgraﬁcka.cz
Základní škola
a mateřská škola Kořenského
Kořenského 760,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.zskorenskeho.cz

Všechny děti mají
své místo ve škole jisté
„Spádovost“ upravuje obecně závazná
vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol. Jde o seznam ulic
u jednotlivých spádových škol, na jehož
tvorbě se podílejí základní školy a jejich zřizovatel. Přihlíží se i k připomínkám rodičů
žáků.
Na území Prahy 5 mají rodiče možnost
pro své děti vybírat z bohaté vzdělávací nabídky. Při výběru školy pro své potomky se
většina rodičů řídí zaměřením školy, její pověstí nebo blízkosti. Pokud nebude dítě přijato na vybranou základní školu, mohou se
rodiče proti tomuto rozhodnutí odvolat,
nebo požádat o přijetí dítěte v jiné základní
škole.

Správný předškolák
zvládne spoustu věcí
Co všechno by měl předškolák, který jde
k zápisu do první třídy vědět a umět, zjistí
rodiče na dnech otevřených dveří nebo na
webových stránkách škol. Dítě musí být dostatečně rozvinuté po všech stránkách, od
fyzické zdatnosti, přes emocionální vyrovnanost až po matematické a jazykové znalosti.
Podle doporučení ministerstva školství,
které umístilo na svých webových stránkách www.msmt.cz „Desatero pro rodiče
dětí předškolního věku“, by mělo dítě před
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Fakultní základní škola
s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK
Drtinova 1861/1, Praha 5 – Smíchov,
150 00
www.zsdrtinova.cz

Základní škola Nepomucká
Nepomucká 139/1,
Praha 5 – Košíře, 150 00
www.nepomucka.cz
nástupem do školy například rozlišovat
pravou a levou stranu, umět si zavázat tkaničky, napočítat do pěti, vyprávět příběh
nebo zvládnout telefonovat.

Nástup do školy
lze dítěti odložit
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud
mu není povolen odklad. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, které není v šesti letech tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou požádat o odklad povinné
školní docházky. Musí tak učinit písemně.
Nově, od 1. ledna 2017, je nutné požádat
o odklad povinné školní docházky již v době
zápisu dítěte do školy, nikoli až do 31.
května, jak tomu bylo původně. Pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Začátek povinné školní docházky
může ředitel školy odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmi
let.

Základní škola Podbělohorská
Podbělohorská 720/26,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.podbelohorska.cz
Základní škola a mateřská škola Radlická
Radlická 140/115,
Praha 5 – Radlice, 150 00
www.zsradlicka.cz
Základní škola a mateřská škola Santoška
U Santošky 1/1007,
Praha 5 – Smíchov, 150 00
www.santoska.cz
Tyršova základní a mateřská škola
U Tyršovy školy 1/430,
Praha 5 – Jinonice, 158 00
www.tyrsova.cz
Základní škola waldorfská
Butovická 228/9,
Praha 5 – Jinonice, 158 00
www.waldorfjinonice.cz
Základní škola a mateřská škola Weberova
Weberova 1090/1,
Praha 5 – Košíře, 150 00
www.zsweberova.cz

školství

Desatero pro rodiče
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě
splňuje tento požadavek, jestliže: pohybuje se koordinovaně,
je přiměřeně obratné a zdatné,
svlékne se, oblékne i obuje.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné
kontrolovat a řídit své chování.
Dítě splňuje tento požadavek,
jestliže: zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně,
má svůj názor.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, dovede vyprávět příběh.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě
splňuje tento požadavek, jestliže: je zručné při zacházení
s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, zvládá činnosti s drobnějšími předměty.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: rozlišuje a porovnává znaky a vlastnosti
předmětů, nachází jejich společné a rozdílné znaky, složí
slovo z několika slabik.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové
operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: má představu
o čísle, orientuje se v elementárních počtech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
Dítě splňuje tento požadavek,
jestliže: soustředí pozornost na
činnosti po určitou dobu.
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

Dítě splňuje tento požadavek,
jestliže: uplatňuje základní společenská pravidla, navazuje
kontakty s dítětem i dospělými.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost.
Dítě splňuje tento požadavek,
jestliže: pozorně poslouchá či
sleduje se zájmem literární, ﬁlmové, dramatické či hudební
představení.
10. Dítě by se mělo orientovat
ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě. Dítě
splňuje tento požadavek, jestliže: vyzná se ve svém prostředí, spolehlivě se orientuje v blízkém okolí, ví, kde bydlí, kam
chodí do školky.

Zápis do školek
bude v květnu
Několik měsíců zbývá rodičům malých dětí
na výběr mateřské školky, do které
nakonec nechají svého potomka zapsat.
V Praze 5 je zápis do městskou částí
zřizovaných mateřinek naplánován na
květen.
měnu přináší školský zákon, podle něhož je zápis
do školek naplánován jednotně až na květen. Praha 5
navíc pro letošní zápisy do mateřinek chystá novinku, a to aplikaci, která bude na webu radnice. Přes ni bude zápis do
školek probíhat, rodič „zadá“
dítě do systému, bude mu přiděleno registrační číslo, vyplní
a vytiskne si žádost o přijetí dítěte a až potom navštíví vybra-

Z

nou školku či školky. V aplikaci
bude on-line přehledná situace
v mateřských školách, bude patrné, jak jsou školy obsazené,
zda je dítě nad nebo pod čarou,
zápisy mají tedy být mnohem
více transparentní.
Mateřské školy stanovují předem kritéria pro přijetí, za
které každé přihlášené dítě získává body. Patří mezi ně místo
trvalého pobytu dítěte nebo
třeba jeho věk, dalšími kritérii

je dále i to, zda školku navštěvuje sourozenec předškoláka,
zda je dítě hlášeno k celodenní
nebo polodenní docházce a roli
hraje i sociální potřebnost.
O přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
Odborníci se shodují na tom, že
školka je pro vývoj dítěte důležitá. Zmiňují například dětskou
potřebu kontaktu s vrstevníky,
kdy se v dětském kolektivu učí

jedno od druhého, ve vztahu
k dospělým potom respektu
a komunikaci.
Překvapivě je výhodou docházky do mateřské školy i častá nemocnost. Pokud totiž dětskými chorobami neprojdou
před nástupem do školy, může
se stát, že promarodí první třídu. Dítě, které přichází do mateřinky, by mělo umět říct své
jméno a příjmení, samo si dojít
na toaletu, najíst se lžící.

www.vase5.cz
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dětí předškolního věku

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutěž@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.
V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

Lednové 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)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

INZERCE V5-0121

doprava
Se studií, kterou nechala vypracovat pátá
městská část, a která má zjistit možnosti
dopravního zklidnění Jinonic v návaznosti
na projekt Radlické radiály, se může
seznámit veřejnost. Prezentace studie,
kterou zpracovala architektonická kancelář,
proběhne ve středu 25. ledna, a to od 17.00
hodin na radnici Prahy 5.

Studie řeší
oblast Jinonic a Radlickou radiálu

Co vás čeká ve fotoateliéru
Jsem fotograf. Kromě focení také přednáším na fotografické škole a věnuji se charitativním projektům. Ale na focení
mě mrzí, že se mě lidi někdy bojí. Občas si připadám jako
zubař. Jenže já Vám ubližovat nebudu.
Představte si to, právě jste dostali nové místo a jak je dnes
zvykem, ženou Vás k fotografovi. Přeci chcete ve firemním
bulletinu vypadat báje ně. Tak se připravíte na tu slavnou návštěvu, na kterou se těšíte asi tak stejně jako na trhání zubu.
O přípravách Vám napíšu příště. Jsem taky úplně obyčejný
člověk. Navíc se sám nerad fotím. Dokonce tak moc, že pro
svou profilovku jsem jel 200 km za svým kamarádem fotografem. A nehodlám jí v tomto století měnit.
Nyní ale zpět do ateliéru. V ateliéru na Vás čeká fotograf –
tedy já. A většinou vizážistka. Vizážistka je vybavena pudrem,
abyste se neleskli. A pokud dámy chtějí, také dalšími líčidly.
Dále jsou tu silná světla. Silná, až oslňující světla. Občas
mám totiž takové divné pokyny. Například: „usmívejte se, zavřete oči a až řeknu tři, tak je otevřete.“ To je asi ta nejhorší
část, cca tři vteřiny stát s úsměvem před cizími lidmi a přitom
je ani nevidět.
Protože jakmile Vás vyfotím, tak Vám fotografie ukážu.
Pak znova, až je stáhnu do PC – pošlu je emailem k výběru.
Ty nejlepší záběry upravím a předám. Elektronicky a případně
vytištěné. Takže už se fotografa nebojíte?
Těším se na Vás ve svém ateliéru.
S pozdravem, Angelo Purgert

Studie řeší
i Řeporyjskou
Hudební školka
s hlídacím studiem
❋ hudební vzdělávání
❋ anglické dopoledne
❋ vodní hrátky v bazénu

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

INZERCE V5-0125

Studie řeší i problematiku
okolí mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská (MÚK), včetně
variantních návrhů úprav urbanisticko–architektonické ho
a dopravně–provozního řešení
křižovatky.
Obyvatelům Prahy 5, kteří
dorazí na veřejnou prezentaci
studie, ji představí ing. arch.
Klement Valouch.
„Na dokončení stavby Radlické radiály čekají občané celé
městské části. Stavba by měla
odvést významnou část tranzitní dopravy, která dnes zatěžuje nejenom samotné centrum Smíchova, ale ovlivňuje
právě oblast Jinonic, kde je dopravní situace naprosto neúnosná,“ doplnil radní pro do-

hu 5 i pro celou metropoli. Její
výstavba odlehčí především
centrální části Smíchova, ale
i přilehlým oblastem, neboť odkloní značnou část dopravy,“
řekl před časem k výstavbě Radlické radiály starosta Prahy 5
Radek Klíma (TOP 09).

PŘIPRAVILA RED, FOTO MĚSTSKÝ OKRUH

na Zlíchov. Momentálně auta jedoucí směrem od Plzně z končící dálnice D5 musí sjet na
místní silnice. A lidé jsou tak
denně vystaveni nadměrné dopravní zátěži.
„Čím dříve se Radlická radiála dostaví, tím lépe pro Pra-

pravu páté městské části Tomáš Homola.
Radlická radiála by měla ulevit především dopravně přetíženému Smíchovu, Radlicím
a Jinonicím. Navázala by na
Rozvadovskou spojku a pokračovala až k Městskému okruhu

INZERCE V5-0102

„S

tudie zanalyzovala
předpokládané dopravně-urbanistické
dopady stavby Radlické radiály
na oblast Jinonic, zejména pak
na okolí Karlštejnské ulice. Zároveň navrhuje možnosti a opatření na dopravní zklidnění celé
oblasti a omezení vlivů nežádoucí tranzitní dopravy. Výstupy studie budou sloužit jako
podklad pro další přípravu
a zejména dopracování dokumentace k územnímu řízení
Radlické radiály,“ uvedl starosta Radek Klíma.

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)
T: 776 120 100, E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz, FB: @photoangelo

www.vase5.cz

25

doprava
S některými změnami v dopravě musejí počítat v novém roce
cestující hromadnou dopravou v Praze. Na velké novinky si
obyvatelé metropole museli zvykat loni, kdy došlo ke změnám
tras některých tramvajových a autobusových linek. Letošní změny
jsou mírnější.

Co se změní
v dopravě v roce 2017
PŘIPRAVILA RED, FOTO ONDŘEJ MATĚJ HRUBEŠ

R

Úpravy
jízdních řádů metra
Co se týče metra, dojde letos
k úpravám jízdních řádů, které
vycházejí právě z poznatků
z průzkumu metra. Ten se konal v loňském roce. Podle plánů
by jízdní řády měly lépe odpovídat skutečným přepravním
špičkám, měly by se vyřešit třeba problémy s kapacitou posílením večerního provozu mezi
21. a 22. hodinou.
Na lince A je připravován provoz každé soupravy metra až
do stanice Nemocnice Motol,

totéž se změní v ranní špičce na
lince C v úseku Ládví – Letňany. Na lince B bude v odpolední špičce mírně zkrácen interval. Víkendový provoz má
být naopak posílen, interval 7,5
minuty se totiž stal nevyhovujícím.

Dvaadvacítce
odlehčí linka 23
Velké změny v tramvajovém
provozu má Praha za sebou,
loni došlo k přečíslení linek
a cestující si museli zvyknout
na to, že některé tramvaje nově
jezdí jinam. Letos chce Ropid
například posílit kapacitu spoje
číslo 15, nově by měly jezdit
dvouvozové soupravy nebo
kloubové tramvaje. I do provozu tramvají promluví prostřednictvím loni uspořádaného průzkumu cestující.
Koncem března dále vyjede
nová nostalgická linka 23 s ga-

Co se změní
v dopravě?
■ V letošním roce dojde v provozu metra k úpravám jízdních
řádů, které vycházejí z poznatků z komplexního průzkumu.
Jízdní řády by měly lépe odpovídat přepravním špičkám a vyřešit třeba problémy s kapacitou posílením provozu mezi 21.
a 22. hodinou.
■ Do provozu autobusů budou zavedeny požadavky městských částí. Jednat by se mělo o posílení některých linek, případně zavedení některých dalších přímých spojů v žádaných
směrech.
■ Úpravy čekají i noční linky. Protože je třeba s ohledem na
rozšiřování integrace do Středočeského kraje pro příměstské
linky vyčlenit další číselné řady, dojde v letošním roce k přečíslování nočních a některých denních linek.
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rantovaným provozem legendárních tramvají T3, která zároveň odlehčí vytížené lince 22.

se také bude soustředit na kapacitní problémy.

Dodatečně budou do provozu
autobusů, který se měnil loni
po prázdninách, zavedeny požadavky městských částí. Jednat by se mělo o posílení některých linek, případně zavedení
některých dalších přímých spojů v žádaných směrech. Ropid

pražské hromadné dopravy.
Protože je třeba s ohledem na
rozšiřování integrace do Středočeského kraje pro příměstské
linky vyčlenit další číselné řady,
dojde v letošním roce k přečíslování nočních a některých denních linek.

Přečíslení
Autobusy
nočních linek
se přizpůsobí kapacitě
Úpravy čekají i noční linky

INZERCE V5-0109

opid, který hromadnou
dopravu v Praze organizuje, slibuje, že letos bude například vyhodnocovat
a zlepšovat síť hromadné dopravy podle poznatků z přepravních průzkumů i na základě dodatečných požadavků
městských částí a cestujících.

doprava

Stanice metra Jinonice

je uzavřena
Kompletní rekonstrukce si vynutila uzavření zastávky metra
Jinonice. Vlaky tak stanicí pouze projíždějí a opravy potrvají až
do 7. srpna. Cestující musejí využívat jinou dopravu.

BUBENEČSKÉ SLUŽBY

Více na www.vase5.cz

INZERCE V5-0120

Volejte Věru
605 234 832

BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ
POTŘEBUJETE VYMALOVAT?
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?
POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA?
POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?
TEL.: 732 713 400
WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ

ZDROJ ROPID, FOTO DPP

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

www.nemovitosti-vykup.info

www.vase5.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

V

valu 30 minut pojede po trase
Na Knížecí – Malvazinky –
U Waltrovky – Jinonice – Vidoule, kde bude ukončena. Ve
směru Vidoule pojede linka 153
ulicí V Zářezu, ve směru Na
Knížecí každou půlhodinu objede areál stanice Jinonice po
trase Puchmajerova – Radlická
– V Zářezu – Puchmajerova –
Radlická tak, aby se u metra Jinonice dostala do společné zastávky se začínajícími i průjezdnými spoji linky 137 ve směru
do centra města.

INZERCE V5-0112

zastávky Hutmanka a Vidoule
(zde ji nahradí nová linka 153).
Zastávka Hutmanka bude pro
linku 137 přesunuta do ulice
U Trezorky.
Spoje linky 137 jsou ve směru z centra u stanice Jinonice
ukončeny objezdem ulic Radlická – V Zářezu – Puchmajerova (výstupní v Radlické, nástupní v ulici V Zářezu). Spoje
pokračující do zastávek Nové
Butovice a Velká Ohrada zastavují v Radlické ulici. Spoje linky
137 ve směru Na Knížecí oko-
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šechny spoje linky 137
nyní ukončené v zastávce U Waltrovky jsou prodlouženy přes novou ulici
U Trezorky do zastávky Jinonice (pro zajištění spojení Na
Knížecí – Jinonice), část spojů
dále pokračuje do zastávky Nové Butovice (pro zajištění posily
spojení v úseku Nové Butovice
– Jinonice). Zbylé spoje dojedou v obvyklém intervalu 30
minut v pracovní dny až na Velkou Ohradu. Linka 137 nově
nebude obsluhovat současné

lím stanice metra Jinonice projíždějí ulicemi Radlická – V Zářezu – Puchmajerova – Radlická (pro zajištění společného
nástupu ve směru centrum pro
linky 137 a 153 v ulici V Zářezu).
Trasa linky 149 se změní
pouze v okolí stanice metra Jinonice, kde ve směru Nové Butovice a Bavorská linka projede
místo ulicí V Zářezu ulicemi
Puchmajerova a Radlická (pro
zajištění společného nástupu
na Radlické pro linky 137 a 149
ve směru Nové Butovice).
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s novou zástavbou lokality Waltrovka došlo k přesunutí pošty a další občanské
vybavenosti z ulice Pod Vidoulí
do ulice U Trezorky, bylo dopravní opatření na základě žádosti MČ Praha 5 doplněno
o novou linku 153, která vznikne z části dnešních spojů linky
137 a v pracovní dny v inter-

veřejný prostor

Pětka pokračuje
V obnově území Na Pláni pokračuje Praha 5. Poté, co byla
ukončena projektová soutěž teď radnice ustavila skupinu, která
má za úkol zpracovat zadání podmínek pro zpracování
krajinářsko–urbanistické studie.

tel: 739 319 969, 603 963 021

www.domestica.cz

Daniel Hrudka

■

Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.
■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.
■ Stěhování všeho
druhu.
■ Vše za rozumnou
cenu.
Telefon: 773 484 056

Mobil: 602 645 216
www.sklenarstvi-hrudka.cz
e–mail: dhsklenarstvi@volny.cz

www.vase5.cz

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému
pronájmu
na reklamní účely
Pro více informací
prosím pište na
info@a11.cz

ZASKLÍVÁNÍ
BALKON A LODŽIÍ

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!
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Vhodné
reklamní plochy,

❱❱ Veškeré sklenářské
práce
❱❱ Opravy dveří, oken
❱❱ Izolační dvojskla
a trojskla
❱❱ Sprchové kouty

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
kulace
Zamení a kal
rma
u zákazníka zda

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPENOSTNÍ DVEE
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAVNÉ SKÍN NA MÍRU
SÍT PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

ntáž
Kvalitní mo
100% s e r v i s

rma
Doprava zda

átky
Prodej na spl
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Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Mediální agentura hledá

sklenářství Řeporyje

INZERCE V5-0101

Volejte Domesticu

!! Odvoz !!
starého nábytku
na skládku

své zastoupení i v pracovní skupině,“ doplnil Radek Klíma.
Veřejnost si navíc bude moci
prohlédnout výstavu všech návrhů. K vidění budou v malé
výstavní síni městské části Praha 5, a to od 2. do 28. února
vždy od úterý do pátku od
13.00 do 18.00 hodin.

INZERCE V5-0118

Přijímáme
nové
hospodyně

ců radnice, odborné veřejnosti
a veřejnosti, respektive místních. Skupina připraví podmínky pro krajinářsko–urbanistickou studii, která se stane
závazným podkladem pro rozvoj této lokality,“ řekl starosta
Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09)
s tím, že předchozí soutěž byla
rozsahem a pojetím v našich
podmínkách poměrně převratnou záležitostí. „V komunikaci
s veřejností samozřejmě chceme pokračovat, právě proto má

739 034 488

www.bydlenijerabek.cz
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V

talizovat. Momentálně je totiž
prostor zdevastovaný, do budoucna by zde měla být lokalita, která by se stala společenským, kulturním, sportovním
a relaxačním těžištěm lokality
Malvazinek.
Pracovní skupina má za úkol
zpracovat zadání podmínek pro
zpracování krajinářsko–urbanistické studie „Na Pláni“. Studii vypracuje vítěz soutěže,
BREAK POINT, s. r. o. „Pracovní skupina se skládá ze zástup-

INZERCE V5-0103

hodné krajinářsko-urbanistické řešení daného
území, které je nyní více
méně zdevastované, hledala
pětka ve dvoukolové soutěži.
V prvním, anonymním, vybrala
tři nejlépe hodnocené návrhy
s tím, že jejich autoři byli poté
vyzváni k účasti v druhém kole.
To už bylo neanonymní a probíhalo formou soutěžního workshopu. Z druhého kola vyšel jeden vítězný návrh. Cílem celé
soutěže je danou lokalitu revi-
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PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 5

v obnově území Na Pláni

www.prazskypatriot.cz

Internetový portál zaměřený na pražskou
publicistiku a zpravodajství
Aktuální i nadčasové zprávy z metropole
Zpravodajství
z metropole
Pražská politika
Pražský život
Pražská kultura

Pražské krimi
Pražská doprava
Pražský sport
Víkendové tipy
Seniorská Praha

Dětská Praha
Lifestyle/Zdraví
Byznys
Právní poradna
Nabídky práce

Prostor pro politiky i odborníky s protichůdnými názory
Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot

postřehy Víta Olmera

Jak jsem investoval

zlato do šusťáků
rovna jsem ležel na gauči
s tzv. „sezonní depkou“,
když volali z jisté ﬁrmy,
jestli bych nechtěl výhodně investovat do zlata. Odpověděl
jsem, že už v devatenáti letech
jsem investoval, ale naopak zlato – do šusťáků!
Počátkem šedesátých let
jsme s DAMU vyrazili poprvé
v životě za dráty, a to na divadelní festival v západním Německu. Mladická blbost s touhou po módním oblečení
způsobila, že jsem si od táty ze

Z

šuplíku vypůjčil rodinné zlaté
Svatováclavské dukáty a tyto
proměnil u německého starožitníka za hrst marek.
Zakoupil jsem za ně (dlužno
říct, že i pro spolužáky herce
Olivu a Němce) módní šusťáky,
šusťákové čepičky a hlavně pravé džíny, jež však v té době neseprány, vypadaly jako tuhé,
parním válcem vyžehlené kalhoty z ﬁlmu V+W „Hej rup“.
Takto postrojeni jsme hrdě razili imperialistickým městečkem Erlagen, k úžasu místních
obyvatel.
Po návratu do Prahy jsme
u holek byli jednoznační kingové, ale od otce jsem právem obdržel pár facek. Co se týká zmíněné sezonní depky, pokoušel
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jsem se ji pak zahnat četbou Jaroslava Haška. A ejhle! V jednom článku Mistr píše, že byl
také jeden čas totálně humoruprostý, nic nepomáhalo, až
když mu došel korespondenční
lístek od ﬁrmy, která mu, spisovateli věčně švorc, nabízela „nedobytné trezory k uschování
cenných papírů, šperků apod.“
Tu se Hašek konečně po dlouhé době „rozchechtal tak, že
nebyl k utišení“, a kdykoli si na
to vzpomněl, bylo po melancholii.
Upřímný, zdravý smích bude
tím nejlepším lékem na sezonní
depku, jíž, podle odborníků,
často trpívá nejméně polovina
našeho národa.
Husitského, pochopitelně…

Vít Olmer
■ Herec, ﬁlmový režisér
a scenárista
■ Natočil např. ﬁlmy Co je
vám, doktore?, Jako jed, Bony a klid, a jeden z nejnavštěvovanějších ﬁlmů Tankový
prapor. Pro Českou televizi
režíroval dokumenty, publicistické pořady, hrané ﬁlmy,
pohádky.
■ Za svoji ﬁlmovou tvorbu
získal hlavní cenu za ﬁlm
Lehká jako dech na Festivalu
pro děti a mládež v Ostrově
nad Ohří a ceny ve Zlíně,
Berlíně, Moskvě, Tokiu, Washingtonu, New Yorku aj.
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Junior produkční – marketing
Vydavatelství tištěných médií hledá do marketingu
posilu na pozici produkční. Náplní práce je
administrativa, příprava a realizace prezentací titulů
na veletrzích, kongresech a festivalech (stánky),
komunikace s předplatiteli, vyhodnocování
čtenářských soutěží včetně zajištění předání dárků
výhercům. Důležité předpoklady pro práci jsou
komunikativnost, dobrá uživatelská znalost excelu,
loajalita a ﬂexibilita.
Požadavky na uchazeče: ukončené SŠ vzdělání,
aktivní řidič (ŘP sk. B), zkušenost s produkcí vítána,
ale není podmínkou.
Nabízíme: zázemí v rozvíjející se společnosti,
kanceláře u metra nedaleko centra Prahy,
pružná pracovní doba, získání praktických zkušeností
v oblasti marketingu.
Zahájení spolupráce dle dohody – možno ihned.
V případě zájmu piště
na e-mail marketing@a11.cz
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DÍTĚ ZA

1,- Kč

*

od 1.2. do 31.3. 2017

Více na

*

www.aquapalace.cz

