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PEČOVAT
JE NORMÁLNÍ
Jarní servisní prohlídka za 299 Kč
včetně kontroly klimatizace.
Připravíme váš vůz na letní výlety.

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost
přezutí nebo uskladnění Vašich pneumatik. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost
vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 299 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako
bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů.
Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 111
www.porsche-smichov.cz

editorial
Vážení čtenáři,
je něco, co vám v páté městské části schází, něco, na co
už dlouho čekáte nebo něco,
co by zasloužilo změnu? Možná se letos dočkáte, podívejte
se na schválený rozpočet Prahy 5. To, jak plánuje městská
část hospodařit, pro vás okomentovali opoziční i koaliční
zastupitelé. Hospodaření řeší každý, nejen městské části.
Schází vám v rodině jeden
příjem, protože po rodičovské
dovolené nemůžete najít práci? Přečtěte si téma o tom, co si v takové situaci počít a že
existují možnosti, jak se zpět do pracovního procesu zařadit. I v tomto vydání magazínu Vaše 5 se vracíme k tématu
zápisů, a to jak do základních škol, tak do mateřinek. Pětka
totiž spustila speciální zápisovou aplikaci, která má jednak
zpřehlednit systém zapisování do školek, jednak i pomoci
rodičům. V případě prvních tříd základních škol se nezadržitelně blíží termín, v němž se půjdou děti do vybrané školy
„předvést“. Co je třeba vzít s sebou a co by dítě mělo zvládnout? S nadcházejícím jarem se také koná celá řada zajímavých akcí. Vyrazte třeba do Portheimky a zkuste si namalovat komiks.
Vaše Zuzana

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

Koncert a dětské dílny
v Letohrádku Kinských
oncert hudební skupiny Dun Creagan se bude 25. března konat
v Národopisném muzeu Národního
muzea v Letohrádku Kinských. Půjde
o koncert živých skotských a irských rytmů. Koncert začíná v 18.00 hodin. Naplánovány jsou na duben v letohrádku také ře-

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

K

meslné dílny pro děti. Lektoři účastníky seznámí se základními řemeslnými technikami. Zdobení velikonočních perníčků cukrovou polevou se bude konat 8. dubna,
a to od 14.00 do 16.00 hodin. Kapacita
kurzů je omezena a je potřeba se na ně předem objednat.

Pětka

I

oslední možnost mají zájemci
o veřejné bruslení na stadionu
Bronzová. Bruslit se tady bude už
jen do neděle 19. března. Ve všední den
je areál přístupný od 14.30 do 16.30
a od 17.00 do 19.00 hodin, o víkendech
potom od 9.00 do 12.00, od 12.30 do
15.30 a od 16.00 do 19.00 hodin.

P

Výtvarné večery
pro dospělé

podporuje knihovny
letos poskytne pátá městská část pražské městské knihovně peníze na provoz
dvou poboček, konkrétně v Ostrovského a Musílkově ulici. Celkem jde o 270 tisíc
korun. Finance mají pokrýt provozní náklady v letošním roce. „Pobočku v Ostrovského i v Musílkově navštěvují především
děti a mládež, a to více jak z padesáti procent, navíc Ostrovského zajišťuje i osobní

Poslední bruslení
v Bronzové

donášku seniorům. Obě pobočky poskytují
služby věkovým kategoriím, které je jednoznačně potřebují. Zachování provozu je
pro nás prioritní,“ řekl radní Prahy 5 Radomír Palovský (TOP 09). V páté městské
části fungují celkem čtyři pobočky knihovny. Kromě Ostrovského a Musílkové je to
ještě knihovna na Smíchově a na Barrandově.

ýtvarné jarně laděné kroužky
pro dospělé pořádá pravidelně
smíchovská Stanice přírodovědců. Na 24. března je naplánován večer
kroužkování, na 31. března wire wripping, tedy drátovaná tiára, na duben
potom černé drátování a plstění. Kurzy
probíhají vždy v pátek od 16.30 do
19.30 hodin. Určeny jsou pro mládež
od 15 let a dospělé.

V
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internet na praze 10

od 290 kč

Pořizovací náklady 0 Kč
24/7 podpora
Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565
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Seznamte se
s prací hasičů
en otevřených dveří pořádá
u příležitosti svátku svatého
Floriána, patrona hasičů, Sbor
dobrovolných hasičů Stodůlky. Přijít si
prohlédnout zbrojnici, seznámit se
s vybavením sboru nebo zhlédnout
ukázku činnosti, bude možné 22. dubna, a to od 10.00 do 14.00 hodin.

D

Benefiční koncert
v KD Mlejn
a sobotu 25. března od 14.00
hodin je v KD Mlejn naplánován
koncert Srdcem talentů – beneﬁční megakoncert pro Lukáše. Akce
potrvá až do 22.00 hodin a během dne
vystoupí Zelenáči a ﬁnalisté soutěže
Talent Country Rádia 2016 – Marod,
Hot Dog Band, Tony Joch, Dřeváci,
Past, Mirek Bílek, Radim Flender, Poutníci Česká Třebová.

N

Filmová fantazie
v Galerii Barrandov
ýstava Filmová fantazie představuje
v Galerii Barrandov výtvarné práce
dětí ze základních škol v Praze 5. Výstava začala v polovině února, potrvá do
konce března. K vidění je vždy od pondělí
do pátku od 15.00 do 17.00 hodin. Pořadatelem výtvarného klání je FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK a městská část Pra-

V

ha 5. Pro letošní již 7. ročník byl vybrán
žánr komedie – rodinný ﬁlm. Následovat
bude výstavu dětské tvorby v Galerii Barrandov expozice fotograﬁí Matthiase Windecka nazvaná Reﬂections – Zrcadlení,
začne 5. dubna, potrvá do 28. dubna. Matthias Windeck je německý fotograf, který
žije v Praze.

Farmářské trhy
na náměstí 14. října
míchovské farmářské trhy začaly minulý týden na náměstí 14. října.
Konat se budou pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 8.00 do 18.00 hodin. Zakoupit zde lze například sezonní produkty
od malých pěstitelů a řemeslných výrobců,
později i květinovou a zeleninovou sadbu
a první jarní zeleninu. „Trhy doplní ty u An-

S

děla, které jsou přece jen zamířené na jinou cílovou skupinu. Navíc poběží v jiném
čase, který je pro všední městský život
praktičtější. Trhy u kostela nabídnou i jiné
možnosti než rušná a vytížená zóna u Anděla – třeba posezení s kávou a diskusi se
sousedy,“ uvedl starosta Radek Klíma
(TOP 09).

INZERCE V5-0337
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Vyměňte si
Jedna kavárna na Praze 5 se
před časem rozhodla své pojmenování vložit do rukou zákazníků
a otevřela svůj podnik pod názvem
„Kavárna co hledá jméno“. Ohromné množství fanoušků jim na facebooku posílalo své návrhy a majitelé je tak dlouho zvažovali, až se
jim stávající název zaryl pod kůži
natolik, že už od něj nechtěli odejít.
V Kavárně co hledá jméno ve Stroupežnického 493/10 se vám určitě bude líbit. Z této bývalé truhlárny se za krátkou chvíli stalo kultovní místo, kde se scházejí
všechny generace, pořádají výstavy, gastronomické pop upy
a několikrát už došlo i na párování piva s jídlem. Najdete tady
pivo od pražského pivovaru Two Tales, který své řemeslné pivo
velmi úspěšně vyváží do zahraničí, například do některých asijských zemí. I proto a ne náhodou první párování s jídlem v Kavárně proběhlo s asijskou kuchyní. Two Tales je sázka na jistotu
a spojení pivní ochutnávky s návštěvou tohohle jedinečného
místa je prostě super plán na nějaký (pošmourný i prosluněný)
jarní den.
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz
INZERCE V5-0308

přečtené knihy
en pro výměnu knih je
naplánován ve smíchovské pobočce městské
knihovny, a to na středu 15.
března. Přijít vyměňovat mohou všichni zájemci knihy novější a nepoškozené, a je jedno,
zda je četli nebo ne. Na místě

D

bude možné svoji knihu vyměnit za jinou. Vybrat si ale bude
možné z nabídky i v tom případě, že doma žádnou knihu
vhodnou k výměně nenajdete.
Vyměňovat se budou knihy na
Smíchově od 9.00 do 18.00 hodin.

Pondělní
běžecká škola
běžecké škole se může
přidat každý běžec ve
třinácté městské části.
Běhá se pod dohledem a vedením trenérů lehkoatletického
oddílu TJ Stodůlky Praha, o.s.
Běhá se vždy v pondělí od 18.00
do 20.00 hodin, a to v Centrál-

K

ním parku u dětského hřiště
pod tubusem metra (u Nepomuckého rybníka). Běžecká
škola je pro zájemce zdarma.
Cílem běžecké školy je naučit
zájemce běhat správně a efektivně, a to pod dohledem profesionálů.

INZERCE V5-0302

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
Tel.: 734 313 939
info@styledent.cz
www.styledent.cz
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ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT
CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017 V 17:00
OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5
VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ
HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE

causa

Do rozpočtu pětky
zasáhne i veřejnost
S příjmy i výdaji ve výši zhruba 841 mil. korun počítá
rozpočet Prahy 5 na rok 2017, který v polovině února
schválilo zastupitelstvo. Ve výdajích se počítá s 207,342
mil. korun na investice.

„R

ozpočet je navržený jako vyrovnaný s tím, že investice budou
ﬁnancované zejména z nedočerpaných projektů a z Fondu rezerv a rozvoje,“ uvedl k rozpočtu radní Prahy 5 Jan
Trojánek. Podle něho je navíc podstatné, že
nad rámec předloženého návrhu rozpočtu
městská část disponuje portfoliem reál-

ných záměrů pro získání dodatečných ﬁnančních prostředků s částkou blížící se
k 160 milionům.
Samostatnou výdajovou kapitolou rozpočtu jsou dotace ve výši 9,15 mil. korun
určené subjektům působícím na území
Prahy 5, kapitálové výdaje potom dosáhnou částky 207,342 mil. Kč. „Novou pod-

kapitolou budou výdaje v rámci participativního rozpočtu, a to ve výši pěti milionů
korun,“ doplnil radní páté městské části
Jan Trojánek.
Velké částky z rozpočtu půjdou letos do
školství, sociální oblasti a do čistoty
a vzhledu městské části, včetně řešení dětských hřišť a sportovišť. Standardně potom velký balík běžných výdajů poputuje
i do údržby zeleně. Navíc městská část navýšila plochu zeleně, o níž se bude nově
starat, a to o téměř 300 tisíc m2.
„Rozpočet nově počítá i s výdaji do Lékařské služby první pomoci, kterou plánujeme umístit na Smíchov. Její součástí bude
i non stop lékárna. Tyto služby velmi chyběly a my tím vycházíme vstříc občanům,
kteří po jejich dostupnosti volali,“ říká starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Třináctka plánuje
změny v parkování
Třináctá městská část změní systém parkování. Reaguje
tak na zavedení parkovacích zón v Praze 6 a Praze 5. Aby
tam řidiči za parkování nemuseli platit, odstavují auta
v okolních částech Prahy. Místní potom nemají šanci
zaparkovat.
roblémy jsou na třináctce zejména
v okolí důležitých institucí, například
u pošty či polikliniky, ale i v okolí stanic metra. Praha 13 tak hledá řešení, zavede proto parkování s takzvaným parkovacím kotoučem. Nově tak budou vybrané
parkovací plochy označeny dopravní značkou a dodatkovou tabulkou uvádějící čas,
po který opatření platí. Řidiči budou muset
umístit parkovací kotouč ve svém vozidle
a na něm nastavit dobu začátku stání, kterou nesmí překročit a až do odjezdu měnit.
Praha 13 ale upozorňuje, že mimo tuto dobu bude parkování neomezené, to se týká
zejména podvečerních a nočních hodin.
Tato novinka bude platit od 1. července,
zkušební provoz odstartuje v ulici Na zlatě,
části ulice Petržílkova, v ulici Archeologická a v ulici Hábova.

P

Radnice navíc ke změnám v parkování
uspořádá veřejné projednání. Konat se
bude v pondělí 15. května od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí.
Vyjádřit se k plánované dopraví změně ale
mohou obyvatelé třinácté městské části už
nyní, a to prostřednictvím mailové zprávy.
Zaslat své připomínky lze na adresu parkovani@p13.mepnet.cz. Parkovací kotouče
jsou přenosné, zakoupit je lze v papírnictví
a od dubna budou k dispozici také v informacích radnice městské části Praha 13.

Pětka a šestka
chtějí úpravy
Pátá a šestá městská část zavedly po
dlouhých odkladech takzvané zóny placeného stání loni v srpnu. Obě městské části
ale budou usilovat o úpravy sytému. Napří-

klad jde o cenu za parkovací oprávnění pro
podnikatele nebo o cenu za druhé auto.
Šestá městská část by navíc ráda zóny rozšířila na celé své území. Náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek
navíc uvedl, že od 1. února příštího roku by
měla Praha sjednotit sytém zón placeného
stání pro všechny městské části, kde jsou
zavedeny.

www.vase5.cz
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Rozpočet městské části Praha 5

na rok 2017
Rozpočet páté městské části schválili
zastupitelé. Které investice budou letos
zásadní, co se v Praze 5 změní, jaké
projekty budou dokončeny a jaké naopak
započaty? Hospodaření městské části na
letošní rok okomentovali zástupci
politických stran zvolených do
zastupitelstva, a to koaliční i opoziční.
MUDr. Radek Klíma,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5
Nezbytný je výdaj
do analýzy skládky Motol
Rozpočet městské části jsme schválili
v polovině února, takže nyní rozjíždíme
kroky, které jsou na něm závislé. Zásadní
je, že běžné příjmy a výdaje jsou vyrovnané. I letos počítáme s investicemi, které budou kryty z Fondu rezerv a rozvoje. V rámci běžných výdajů je několik výrazných položek, k nimž patří například údržba zeleně.
I letos navyšujeme plochu, o níž se budeme starat – v roce 2016
to bylo o 400 tisíc, letos o dalších 300 tisíc m2. Důležitou položkou
je příspěvek na vybudování Lékařské služby první pomoci s non
stop lékárnou na Smíchově či kulturního a rodinného centra Záhorského na Barrandově. Zásadní investicí je samozřejmě i revitalizace Dětského ostrova. Co mě však naopak netěší, je nezbytný
výdaj do odborné analýzy skládky Motol, která je velice nepříjemným dědictvím. Bez ní se však sanace skládky, která je nevyhnutelná, nemůže zahájit.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5
Naším cílem je
více investovat a méně utrácet
K rozpočtu jsme přistupovali zodpovědně, přesto není ideální. Je třeba pracovat na tom, aby v následujících rozpočtech
byly navýšeny investice a poníženy neinvestiční výdaje. Investice v rozpočtu na rok
2017 jsou reálné. Velká část investic jde na rekonstrukce školských
budov, což vítám, je to investice do budoucna. Více investic realizovat nelze, i když jsou potřeba. Je to důsledek minulé koalice,
která pro vzájemné napadání nebyla příliš funkční, investiční záměry realizovala zhruba z poloviny a přípravu dalších investic za-
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nedbala. V současné koalici jsme našli shodu na důležitých investicích a začali jsme s přípravou i pro další roky. Abychom mohli více
investovat, musíme najít úspory v neinvestičních výdajích. Rezervy zde jsou, například výdaje na chod Radnice jsou vyšší než
u jiných městských částí. Při projednávání rozpočtu opozice nejvíce kritizovala vysoký schodek. V té souvislosti je podstatné upozornit na skutečnost, že městská část má připravené reálné záměry pro dodatečné získání ﬁnančních prostředků. Věřím, že během
roku dojde ještě k úsporám a dosáhneme vyrovnaného rozpočtu.

Tatiana Konrádová,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5
Koalice nedokáže čerpat
finance z jiných zdrojů
Zastupitelstvo Prahy 5 na svém únorovém zasedání hlasy koalice schválilo rozpočet, který zadlužuje městskou část nejvíce
za posledních 10 let. A to i přesto, že vládnoucí koalice TOP 09, ANO, ODS, KDU-ČSL a Demokraté Jana Kasla při svém vzniku prohlašovala, že
nebude zbytečně plýtvat. Radnice ale neplánuje veřejné prostředky investovat do rozvoje sociálních služeb, kvality bydlení,
zlepšení veřejného prostranství, rozvoje zeleně, podpory kultury
či rozvoje školství. Radnice plánuje velkou část veřejných prostředků utratit za akce na propagaci starosty a radních, a to dokonce o celou polovinu více oproti loňskému roku. Za různé studie, analýzy, průzkumy a externí právní a poradenské služby,
jejichž potřebnost nezdůvodnila, plánuje Praha 5 utratit 200 milionů korun, což je celá čtvrtina rozpočtu. Tak velký schodek rozpočtu navíc plánuje radnice pokrývat z rezervního fondu. Koalice
rovněž nedokáže čerpat ﬁnance z jiných zdrojů, třeba z dotací
hl. m. Prahy, ministerstev nebo z evropských fondů. Takovýto rozpočet Strana zelených nemohla podpořit.

Tomáš Homola,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
radní MČ Praha 5
Opozice jako vždy
vykřikuje
Jako každý rok, i letos zažíváme koaličně
opoziční tanečky kolem rozpočtu. Opozice,
jako vždy vykřikuje, že koalice vyhazuje
peníze na úkor občanů a zbůhdarma utrácí. Pokud jde o rozpočty na rok 2015
a 2016 nedělali jsme nic jiného. Rozdíl zde ale je, a celkem veliký.
Rozpočet na letošní rok se připravoval skoro půl roku, byly do něj
zapojeny všechny výbory a komise a s nimi i veřejnost, která se
jednání účastní. Problém rozpočtu je však v tom, že za první dva
roky tohoto volebního období radnice, kvůli hašteření předchozí
koalice, nepřipravila žádné investiční projekty. To, co bylo připraveno na konci roku 2014 bylo hozeno k ledu. Například projekt seniorního bydlení v Raudnitzově domě v Hlubočepech nepostoupil
vůbec a jsme tak na úplném začátku. Za své vzaly i diskuse o přípravě výstavby nových komunálních bytů z privatizačních úspor.

politika
A tak nás spíše čeká rok práce na architektonických projektech,
jejichž realizaci horko těžko stačíme do konce volebního období
zahájit. Pevně věříme, že letošní rozpočet bude na konci roku
spíše přebytkový a výkřiky opozice o deﬁcitu se nenaplní.

přijatými transfery od hlavního města a ze státního rozpočtu ve
výši 597 mil. Kč. Letošní rozpočet bude mít nově i svou participativní část. To znamená, že o pěti milionech korun mohou rozhodnout občané v rámci svých projektů.

Jan Trojánek,

Josef Cuhra,

ANO 2001,
radní MČ Praha 5

KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5

Rozhodující je použití prostředků
z fondu rezerv a rozvoje
Letošní rozpočet MČ Praha 5 počítá s výdaji mírně přesahujícími 841 mil. Kč. Na
investice je plánováno více než 200 mil. Kč.
Rozpočet je schválený jako schodkový, k vyrovnání jsou použity ﬁnanční prostředky
z minulých let. Rozhodující je použití prostředků z fondu rezerv
a rozvoje, přičemž z tohoto fondu budou ﬁnancovány investice.
Nad rámec schváleného rozpočtu Praha 5 disponuje portfoliem
reálných záměrů pro získání dodatečných ﬁnančních prostředků
s částkou blížící se ke 160 mil. Kč. To staví celý rozpočet do jiného
světla. Dále naše městská část má na svých účtech peníze v celkovém objemu bezmála 1,5 miliardy Kč a z toho na svém rezervním
fondu více než 720 mil. Kč. Provozní výdaje ve výši 625 mil. Kč
zahrnují běžné výdaje na chod městské části. Standardně vysoké
výdaje půjdou do školství, na údržbu zeleně, čistoty a vzhledu
městské části, včetně řešení dětských hřišť a sportovišť. Nezapomínáme také na ﬁnancování sociální oblasti. Příjmová část rozpočtu je tradičně tvořena daňovými příjmy, nedaňovými příjmy,

Příspěvek nedodal v termínu

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5
Příspěvek nedodal v termínu

INZERCE V5-0313

INZERCE V5-0306

eshop.

.cz

Náš eshop.eiffeloptic.cz
má již přes 85 tisíc různých druhů zboží,
které lze pořídit za výhodnou cenu!
Osobní odběr
ZDARMA!

KONTAKTNÍ
ČOČKY

ROZTOKY

OČNÍ KAPKY

15 poboček

po celé PRAZE

ŠPERKY

3 673 produktů

HRAČKY

3 538 produktů

Celkem 641 produktů

HRY

5 299 produktů

BYTOVÉ
DOPLŇKY

KNIHY

40 136 produktů

3 063 produktů

DÁRKY

ZDRAVÍ

KRÁSA

2 183 produktů 10 223 produktů 7 544 produktů

PARFÉMY
1 806 produktů

MÓDA

HODINKY

1 777 produktů 5 330 produktů

eshop.eiffeloptic.cz
www.vase5.cz

9

osobnost Prahy 5
Ivan Hlas je skladatel, textař, zpěvák, kytarista i spisovatel.
Je autorem řady hitů jako například Malagelo, Karlín,
Aranka umí hula hop, Miláčku, vrať se. V roce 1993 získal
Českého lva za nejlepší hudbu k ﬁlmu Šakalí léta a v témže
roce se stal i vítězem ceny Akademie populární hudby
Gramy v kategorii zpěvák roku a hudební počin roku. Jak
vzpomíná na dětství strávené na Hanspaulce? „Je jasný, že
to byla trošku špatná doba. Dětství mi ale neposkvrnila,
my jsme jako děti měly obrovskou volnost,“ říká Ivan Hlas,
který už řadu let žije v Praze 5.

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO JAN MALÍŘ, ÁJA DVOŘÁČKOVÁ

Ivan Hlas:
Vzpomínání moc rád nemám
● Koncem loňského roku jste vydal nové
album „Krásnej dar“. Jsou na něm písničky, které jste napsal už v devadesátých letech minulého století. Co vás k tomu vedlo, jak a podle čeho jste písničky
vybíral?
Ten nápad nebyl můj, byl to nápad ﬁrmy.
Musím se přiznat, že jsem se k tomu ze začátku moc neměl, protože raději dělám
nové věci. Když jsem ale uvažoval, jestli se
do toho pustím, vzpomněl jsem si na pár
písniček, které podle mne trochu zapadly,
a já je měl moc rád. Tak jsem si nakonec
řek, že by to mohlo být zajímavý. S Norbim
Kovácsem, kytaristou, který má studio,
a violoncellistou Olinem Nejezchlebou
jsme je tedy upravili a nově udělali. A najednou jsem zjistil, že znějí úplně jinak
a dostaly jinej smysl. Nakonec nás to začalo
bavit, až jsme je takto v triu dodělali a oživili. Mám tam písničku „Krásnej dar“, takže název byl úplně jasnej.
● Před pár lety jste také napsal a vydal
vzpomínkovou knížku „Za barevným
sklem“. Myslíte si, že přišel čas bilancovat, ohlížet se, vzpomínat?
To asi přichází samo. Ale o tu knížku
jsem byl taky požádán, jestli bych něco nenapsal, ne jen písničky s texty. Musím se
přiznat, že hrozně nerad píšu. Texty, to
mám tak na stránku, aby se člověk moc nevyčerpal, ale vymyslet něco co by dalo na
knížku? Nejsem spisovatel, fabulovat moc
neumím, ale vzpomněl jsem si na dětství
na Hanspaulce, na svý prvotní vjemy, a to
jsem sepsal takovou beletristickou formou.
Není to bilancování, je to spíš ohlídnutí. Ta-
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ková jemná melancholie, ale ne moc, tou se
musí šetřit. Vzpomínání prostě moc rád
nemám. Lidi, co to četli, pak říkali, že se
u toho bavili, a z toho mám radost.
● Pojďme ale přece jen trochu vzpomínat. Jaké jste měl jako kluk zájmy, záliby?
Já jsem měl původně zájmy všestranný.
Měl jsem úžasný dětství. Kromě toho, že
jsme pořád lítali venku v Šárce a v okolí
a hráli si na různý indiány a podobně, tak
jsem hrozně rád, a prý i dobře, maloval.
Hlavně jsem ale vášnivě a hodně četl. Měl
jsem starší sestru, která ležela v knížkách
pořád. Právě ona mi knížky doporučovala
a já jsem si je od ní bral a četl a četl. Ve třinácti letech jsem měl přečtený všechny tituly Hemingwaye a Remarqua. Možná díky
tomu, když jsem začal dělat v jedenácti letech muziku, nějak jsem si to propojil a první písničku jsem měl ve třinácti. Bylo to spíš
takový melodrama. Textaře jsem měl dobrýho, byl to Hans Christian Andersen. Hrál
jsem si takovou melodii, k tomu si vzal
jednu jeho povídku a krásně to do sebe zapadalo. Tak jsem vlastně přišel na to, že by
se daly dělat písničky, ale to bylo až později.
● Vyučil jste se knihkupcem. Byla to
jasná volba? Čím jste chtěl být?
Nedostal jsem se tehdy na konzervatoř,
protože jsem to trochu ﬂáknul. Tak se začalo přemejšlet, co se mnou. Fakticky si
myslím, že člověk ve čtrnácti letech ještě
nemá, a nemůže mít, jasnou představu.
Otci, když se mě ptal, co chci dělat, jsem
řekl, že bych chtěl být něco jako John Lennon. On se strašně rozčílil, že už tady jeden

je, a ať si nedělám legraci. Já ale vážně
chtěl být jako Lennon. Naštěstí byl můj
strýc knihkupec, a to se mi líbilo, takže nakonec byla volba jasná. A jsem moc rád, že
to takhle dopadlo, protože ta práce mě pak
velice bavila. Hlavně si myslím, že knížky
mi daly určitý přehled, který snad i ještě
mám, i když tenkrát jsem měl větší. Knihkupec tehdy totiž musel vědět, co prodává.
Měl jsem přečtenej celej sklad, i když někdy
takzvaným rychločtením. Byla to krásná
práce, knížky se neprodávaly v sámošce,
ale doporučovali jsme je. Knihkupec byl váženej, i když nám říkali pracující inteligence. Odměňování ale byla bída, proto jsem
od toho, bohužel, zběhnul.
● A pak jste vystřídal tu pěknou řádku
zaměstnání…
Bylo jich opravdu dost a můžu říct, slovy
klasika, že ve všech jsem byl rád. Některá
byla sice z nouze, ale zase jsem díky tomu
poznal spoustu prostředí a lidí, a to se mi
potom hodilo při skládání i psaní. Některý
ty práce bych si už raději nezopáknul, ale
některé klidně a rád.
● Které z těch zaměstnání se vám líbilo
nejvíc?
Když jsem dělal kulisáka v Národním divadle. Národní bylo tenkrát v rekonstrukci,
tak jsme byli ve Stavovským divadle. Právě
tam byla úžasná parta inspirativních lidí od
různých zneuznaných malířů, básníků,
muzikantů, byli tam různí vyhození kantoři a podobně. Prostě nádherný prostředí ﬁlozoﬁckých debat a do toho ta fyzička. Nevím, jestli bych to ještě teď zvládnul, ale
bavilo by mě to.

osobnost Prahy 5
● Říkal jste, že jste chtěl být Johnem
Lennonem. Byl to váš největší hudební
vzor nebo máte ještě nějaké další?
Těch vzorů bylo určitě víc. Byl konec šedesátejch let, hudba opravdu kvasila,
a mně se strašně líbilo, jak byl každej originální, což mi dneska trochu chybí. Tenkrát
bylo hned poznat kdo je kdo. Těch typů nebo vzorů bylo víc, Lennon to byl spíš jen asi
kvůli těm brejličkám, ale udělal krásný
věci. Nejvíc mě ale zaujal Bob Dylan. V něm
jsem se zhlídnul a jak říkám, i když to asi
zní jaksi vznešeně, je to takový můj guru.
● Mládí jste strávil na Hanspaulce, ale
dnes žijete na Praze 5, jak jste se tu
ocitl?
Rozrůstala se rodina a bydleli jsme v jednom bytě s rodiči, babičkou, se sestrou
a jejím dětma i s bráchou. Rozhodli jsme se
proto se ženou, že odejdeme na pětku, abychom měli aspoň nějaký soukromí. Ocitli
jsme se na Václavce, kde jsme prožili dost
drsný léta. Sedm let jsme bydleli v suterénu v takovým skoro sklepě, ale zase jsme
byli samostatný. Když jsme se pak přestěhovali v devadesátým roce na Barrandov,
bylo to pro nás jako na zámku. Najednou
topilo topení, tekla voda, dokonce teplá.
Jsem tu spokojenej, protože sousedy máme výborný, a hlavně pár metrů do Prokopáku, což mi připomíná dětství a Šárku.
Myslím si, že tohle je jedno z těch lepších
sídlišť, alespoň z těch, co znám. Z pětky ani
z Barrandova bych už nezdrhal. Je tu moc
hezký okolí, mám už je celý prošlý a je tady
hezky.
● Je ale něco, co byste ve svém bydlišti
ještě vylepšil nebo změnil?
Určitě ano. Z mého pohledu tu trochu
chybí nějaké kulturní zázemí. Bydlí tu
spousta lidí a není tu opravdu skoro nic,
takže to bych zlepšil. Když jsme se přistě-

hovali, tak tu fungoval malý kulturáček.
Byl tam takový malý sáleček, ale velice příjemný. Pamatuju si, že jsem v něm hrál
ještě předtím, než jsem věděl, že se sem
budu stěhovat. No a pak to někdo ztopil
a sál zmizel. Myslím si, že by se tu uživilo
nějaké kino nebo něco podobnýho na nějaký hraní, kulturní vyžití. Myslím, že by to
mohlo zabrat, když by se lidi měli kde sejít.
Proč to nezkusit?
● Často vystupujete. Jaké publikum na
vaše koncerty chodí?
Publikum máme takový docela dobře namíchaný. Chodí lidi v mým věku, čili šedesátníci a o něco mladší. Rodiče ale často
s sebou berou i své zvídavější děti a tím
pádem je to naše publikum prostě mladý.
Vždycky říkám, že máme nejhezčí publikum, protože hodně chodí ženy. Teda
i s chlapama, který se ze začátku sice nuděj, ale pak je to většinou taky chytne. Já si
myslím, že máme štěstí. Publikum se nám
výrazně omlazuje, a to je výzva pokračovat, dokud to půjde.
● Doma máte čtyři mladé lidi, vaše děti.
Věnují se také muzice, a co říkají na vaši
tvorbu?
Ten nejstarší dělá něco podobnýho, ale já
to nechávám na nich, na jejich volbě. Nikdy
jsem jim nic necpal. Myslím si, že to, co
dělám, se jim líbí, že se za mý věci nestyděj.
Teď mluvím za ně, ale doufám, že to tak je.
● Hrajete v klubech i na velkých festivalech. Kde raději, jaký je v tom pro vás
rozdíl?
S velkou nadsázkou říkám, že jak jsme
dostali kapelu do tvaru tria, kde, jak vám
potvrdí každý muzikant, jsou Norbi Kovács
a Olin Nejezchleba na své nástroje skuteční
virtuosové, tak my se v podstatě vejdeme
a můžeme hrát všude. Jsme i mobilní, vlezeme se do jednoho auta a je to pohoda. Ne-

vybíráme si, hraje se nám dobře, třeba
i v nějaký klubový hospodě, kde jsme s těma lidma úplně spjatý. Pravidelně hráváme taky v Trutnově, i na jiných velkých festivalech, a to má taky obrovskou energii.
Skutečně si vůbec nevybírám, ale přece jenom, intimnější prostředí mám radši. Když
je nějakej pěknej zvuk a lidi to zajímá, to
pak člověka opravdu úplně nabíjí.
● Své písničky neinterpretujete jen vy
sám, ale píšete a skládáte také pro řadu
kolegů. Nelitoval jste někdy, že jste si nějakou písničku nenechal pro sebe?
Ne, nelitoval. Většinou mě osloví kamarádi, kterým strašně věřím, a líbí se mi, co
dělají. Já vím, že bych věci nezazpíval jako
Dan Bárta nebo Kamil Střihavka nebo
Anna K, to už vůbec ne!
● Byl jste také spoluautorem a dokonce
si i zahrál v několika muzikálech (Šakalí
léta, Bedřich Smetana: The Greatest
Hits atd.), neláká vás další?
Já jsem si vlastně v muzikálu nezahrál,
nebo bych to nenazýval muzikálem. To poslední je podle mě hra se zpěvy. „ Bedřich
Smetana: The Greatest Hits“ je normální
komedie, kde jsem vzal roli a spolupráci na
hudbě moc rád. Hraju tam svýho vymyšlenýho bratra Sašu, ten vede kapelu, která
tam naživo hraje, no a potom se v závěru
proměním v Bedřicha Smetanu. Až při práci na téhle hře jsem vlastně zjistil, jaký to
byl génius. Měl jsem Smetanu ze školy, jak
se pořád probírá, jaký to byl národní velikán
a tak, trochu zploštělýho. Až tahle hra mi
otevřela oči a uši a najednou jsem zjistil, že
to byl opravdu velký skladatel. Hrajeme to
už čtvrtým rokem a nějaké termíny budou
až do konce roku. Dokonce jsme měli 100.
reprízu. Ale na muzikály, jako takový, jsem
se spíš vždycky díval spíš skrz prsty, i když
vím, že je to těžká práce. Zkusili jsme kdysi
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s pár kamarádama, včetně Ládi
Smoljaka, udělat jako legrační
muzikál Lovce mamutů od Eduarda Štorcha. Vycházeli jsme
z toho, že to byla povinná školní
četba, takže to každej zná,
všichni by věděli kdo je kdo,
a o to jednodušeji by se to dělalo. Jenže pak už nebyl Smoljak,
a zatím je to opuštěný.
● K literatuře máte jistě,
i jako vyučený knihkupec blízko. Co rád čtete, která kniha
vás v poslední době zaujala?
Teď mám rozečtenou knížku
od francouzského autora, kterého neznám. Tu knížku jsem
dostal k vánocům od dcery.
Jmenuje se „Klub nenapravitelných optimistů“, a je o Paříži na
konci šedesátých let a věcí,
i trochu politických, kolem, a je
to velice zajímavá knížka. Má
asi 800 stran, tak to mám teď
rozečtený. Taky se mi dostala
do ruky knížka povídek Jiřího
Pavla, syna Oty Pavla „Dostaveníčko na štaﬂu“. Jak jsem tomu
Jirkovi nikdy moc nevěřil jako
spisovateli, najednou koukám,

že je to opravdu dobrý. Je to
úplně kraťounký, čistý povídání, a opravdu se mi moc líbí. Ilustroval ji Bohumír Bob Hochman, který krásně ilustroval
i moji knížku textů, a tak se ke
mně tahle dostala.
● Kromě hraní a zpívání také
píšete. Pokud se nepletu, vyšly vám už čtyři knihy. Pracujete na nějaké další?
To se mě ptáte jako můj vydavatel, kterej už trochu zlomil
hůl. Já to začal psát, ale jak
jsem říkal už úplně na začátku
našeho rozhovoru, fabulace mi
moc nejde. Mám zatím dvě takový povídky nebo novelky, ale
chtělo by to ještě jednu. Nevím,
jestli se do ní někdy pustím.
Mám možná výhodu i nevýhodu svýho původního povolání,
že to, co napíšu, srovnávám
s tím, co jsem přečetl. I když mi
všichni říkají, vykašli se na to,
já prostě furt mám za to, že to
není dobrý. Ale třeba časem,
když vydavatel bude tlačit nebo
přijde lepší inspirace, námět,
nebo múza, tak se uvidí.
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● Co vás čeká, co připravujete, na co se mohou fanoušci
těšit?
S triem hodně jezdíme, hrajeme, jak už jsem říkal, skoro
všude, kam nás pozvou. Takže
hlavně na živý hraní. O rozděla-

ných věcech nerad mluvím, to
by se mohlo něco zakřiknout.
Ale existujou. A hlavně věřím
šťastným náhodám, díky kterým se člověk vždycky připlete
k něčemu zajímavýmu. Zatím to
tak bylo. A tomu říkám štěstí.

Ivan Hlas
skladatel, textař, zpěvák, kytarista, spisovatel
■ Narodil se 10. 5. 1954 v Praze na Vinohradech, dětství prožil
na pražské Hanspaulce, dnes bydlí s rodinou v Hlubočepích
■ Hudbě se věnoval od dětství, absolvoval LŠU, obor klasická
kytara
■ Od roku 1968 působil ve školení kapele The Mice, pro kterou
také skládal
■ Vyučil se a několik let pracoval jako knihkupec, poté vystřídal řadu různých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako kulisák
i čalouník v Národním divadle, prodavač zeleniny, výstupní
kontrolor u počítačů, dělník na lepičce v papírnách, odečítač
vody, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel
atd.
■ Působil v několika skupinách, např. Žízeň, Yo – Yo band,
Žlutý pes, Navi Papaya, Nahlas, Trio rychlého nasazení, Růžový brejle. V současné době vystupují spolu s Jaroslavem „Olinem“ Nejezchlebou a Norbi Kovácsem jako Ivan Hlas trio
■ Je držitelem dvou cen Gramy Akademie populární hudby
a Českého lva za nejlepší hudbu k ﬁlmu (Šakalí léta 1993)
INZERCE V5-0310

veřejný prostor

Víc pro Prahu 5!
Chcete se podílet na budoucí podobě Prahy 5?
Spolurozhodovat, kam budou peníze investovány?
Diskutovat nad možnostmi a tématy?
Říct svůj názor, kam by se městská část měla posouvat?
Zúčastněte se projektu participativního rozpočtu!
Občané díky němu mohou navrhnout své vlastní představy, prezentovat je a následně rozhodnout,
kam a na co budou peníze použity. Celkem pět milionů korun bude rozděleno na minimálně pět
projektů – s tím, že jejich přesný počet bude vycházet z hlasování.

Chcete pro Prahu 5 víc? Je to na vás!
Sběr návrhů na investiční projekty: 1. 4.–15. 5. 2017
Pravidla participativního rozpočtu naleznete na:
participativnirozpocet.praha5.cz

Kdo?
Návrh může podat občan / spolek, který má bydliště / sídlo v Praze 5; min. věk navrhovatele je stanoven
na 18 let; projekt podává navrhovatel spolu s min. pěti podporovateli. Navrhovatel je srozuměn s tím,
že ve spolupráci s koordinátorem participativního rozpočtu bude svůj projekt prezentovat na veřejných
setkáních.

Co?
Návrh na investiční projekt v tematickém rámci: veřejný prostor, sportoviště, volnočasové investiční
prvky, zeleň, odpady. Projekt musí být realizován na území MČ Praha 5 či na pozemcích hl. města Prahy,
svěřených do správy MČ Praha 5. Projekt musí mít multifunkční ambici, tj. nezaměřovat se na příliš
úzkou skupinu obyvatel. Termín realizace projektů je stanoven na rok 2017 s možným přenosem do
roku 2018. Max. částka na projekt je stanovena na 1 mil. Kč vč. DPH.

Kam?
Návrh bude podáván vždy elektronicky na Karolina.Preislerova@praha5.cz a zároveň listině na podatelnu ÚMČ Praha 5, Náměstí 14. října 4, obálku prosím označte „Participativní rozpočet – OKI“.

Kdy?
Návrhy je možné podávat v termínu 1. 4.–15. 5. 2017. Prezentace realizovatelných návrhů navrhovateli
proběhne na přelomu srpna a září, následovat bude volba projektů občany, zveřejnění výsledků hlasování se předpokládá v říjnu.
www.vase5.cz
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volný čas

Talent Prahy 5
Šance pro úspěšné děti
Sedm studentů a studentek se může
pochlubit úspěchem v klání Talent Prahy 5.
Tuto soutěž tradičně pořádá městská část
Praha 5 ve spolupráci s orchestrem
PKF – Prague Philharmonia.
etošní ročník byl jubilejní,
desátý. Soutěž je vypisována každoročně na podzim a hlásit se do ní mohou žáci
základních uměleckých škol
nebo učitelů hudby s bydlištěm
či působností v městských částech Praha 5, 13 a 16. Vítány
jsou v klání i neprofesionální
pěvecké sbory.
Laureáti hudební soutěže Talent Prahy 5 vystoupili v únoru
v Národním domě na Smíchově. Své umění předvedli také
zástupci uměleckých škol partnerských měst ze Slovenska,
Maďarska a Rumunska, které
vybral dirigent PKF – Prague
Philharmonia Leoš Svárovský.
K publiku prostřednictvím svého umění promluvil Hoda Johanpoun ze Slovenska, Márton

PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 5

L

Kóródi a Andrea Ábel z Maďarska a z Rumunska dorazil Stefan Simonca.
„Obdivuji odhodlání a trpělivost těchto mladých studentek
a studentů, kteří poctivě pilují
své nadání. Navíc zdárně překonali trému a vystoupili před velkým publikem, což oceňuji
dvojnásob,“ řekl ke klání starosta páté městské části Radek
Klíma (TOP 09).
„Tradice deseti let je v době,
která kultuře zrovna nepřeje,
obdivuhodná… Městská část se
stará o to, aby byly výkony zachyceny na CD. To pak školy
a tito hudebníci dostanou na
památku na start své profesionální kariéry,“ doplnil dirigent
PKF – Prague Philharmonia
Leoš Svárovský.

Ondřej Toman, ZUŠ Na Popelce, klarinet.
Příležitost zahrát si s profesionálním orchestrálním tělesem
dostali Eduard Kollert, který
přednesl coby vítěz první kategorie Houslový koncert g moll
Sergeje Prokofjeva.
Dále se během slavnostního
vystoupení představili Alžběta
Rüklová (housle), Ondřej Toman (klarinet), Jan Svoboda

(trubka) – všichni tři ze Základní umělecké školy Na Popelce.
Theodora Kopecká z Gymnázia
hlavního města Prahy zahrála
na příčnou ﬂétnu koncert Cécila Chaminadeho a ﬂétnové
duo Denisa Ivanovová a Anna
Mazáčková ze Základní umělecké školy Stodůlky si vybralo
skladbu G. Ph. Telemanna.

Talent roku Prahy 5
Letošní ročník byl jubilejní, desátý. Soutěž je vypisována každoročně na podzim a hlásit se do ní mohou žáci základních
uměleckých škol nebo učitelů hudby s bydlištěm či působností
v městských částech Praha 5, 13 a 16.
Vítány jsou v klání i neprofesionální pěvecké sbory.

Vítězové soutěže

Flé́tnové duo Denisa Ivanovová́ a Anna Mazáčková́ ze ZUŠ
Stodůlky.
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■ 1. kategorie
1. místo Eduard Kollert, ZŠ Weberova, housle
2. místo Alžběta Rüklová, ZUŠ Na Popelce, housle
Ondřej Toman, ZUŠ Na Popelce, klarinet
3. místo Jan Svoboda, ZUŠ Na Popelce, trubka
■ 2. kategorie
1. místo Theodora Kopecká, Gymnázium s Hudební školou
hl. m. Prahy, příčná ﬂétna
2. místo Denisa Ivanovová a Anna Mazáčková, ZUŠ Stodůlky, duo příčná a zobcová ﬂétna
3. místo Cena neudělena

Bašť, Běchovice, Bořanovice, Brandýs nad Labem, Brnky, Březiněves, Císařská Kuchyně, Čakovičky, Čelákovice, Dehtáry, Dolínek, Dolní
Chabry, Dolní Počernice, Drasty, Dřevčice, Horňátky, Horní Počernice, Horoušánky, Horoušany, Hoštice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn,
Jirny, Jiřice, Káraný, Klánovice, Klecánky, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kopeč, Korycany, Kostelec nad Labem, Kozovazy, Lázně Toušeň,
Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mírovice, Miškovice, Mochov, Mratín, Mstětice, Nehvízdky, Nehvizdy, Nová Ves, Nové Jirny, Nový Brázdim,
Nový Vestec, Odolena Voda, Pakoměřice, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Popovice, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Radonice,
Řež, Satalice, Sedlčánky, Sedlec, Sluhy, Stará Boleslav, Starý Brázdim, Svémyslice, Šestajovice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Úvaly,
Veleň, Veliká Ves, Veliký Brázdim, Veltěž, Větrušice, Vinoř, Vodochody, Vyšehořovice, Záluží, Zápy, Zdibsko, Zdiby, Zeleneč, Zlonín, Břve,
Černošice, Černý Vůl, Červený Újezd, Číčovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Drahelčice, Hole, Holubice, Horoměřice, Hostivice,
Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice,
Vraný Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Kala, Karlík, Kněževes, Kosoř, Kozinec, Kuchařík, Lety, Libčice nad
Vltavou, Lichoceves, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Měchenice, Nebušice, Noutonice, Nučice, Okoř, Ořech, Přední Kopanina, Ptice, Radotín,
Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Sedlec, Slivenec, Sobín, Solopisky, Statenice, Středokluky, Suchdol, Svrkyně, Tachlovice, Trnová,
Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky,Zlonice
Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vonoklasy, Všenory, Vysoký Újezd, Zadní Kopanina, Zbraslav,
Zichovec
Třebíz
Zbuzany, Bakov, Běleč,
Běloky,
Beřovice, Bílichov, Blahotice, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Břešťany, Budenice, Budeničky,
Bůhzdař, Buštěhrad, Byseň, Cvrčovice,SLANÝ
Čanovice, Kamenný
Čelechovice, Čeradice, Doksy, Dolany, Dolín, Dolní Bezděkov, Drchkov, Drnek, Drnov,
Most
Družec, Dřetovice, Dřínov, Dubí, Hobšovice, Holousy, Honice, Horní Bezděkov,Odolena
Horní Kamenice,
Kostelec Hořešovice, Hořešovičky, Hostouň,
Voda
n. Lab. Žehrovice, Kamenný Most, Kladno,
Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Hřešice, Humny, Hvězda, Jarpice,
Jedomělice,
Jemníky
Kačice,
Kamenné
Otvovice
Klobuky, Knovíz, Kobylníky, Kokovice, Koleč, Kováry, Královice, Kročehlavy, Kutrovice, Líbeznice
Kvíc, Kvíček, Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota,
Libčice
Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Lisovice, Lotouš, Lukov,
Luníkov, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice,
n. Vlt
Klecany
Mozolín, Neprobylice, Netovice, Netřeby, Neuměřice,
Nová Studnice, Nová Ves, Olšany,Třeboradice
Osluchov, Otruby,
Otvovice, Páleč, Páleček,
Vinařice
BRANDÝS N. LAB.
Zdiby
Stochov Plchov,
–
ST.
BOLESL
AV
Pavlov, Pchery, Pletený Újezd,
Podlešín,
Poštovice,
Pozdeň,
Přelíc,
Rozdělov,
Řisuty,
Saky,
Skůry,
Slaný,
Slatina,
Smečno, Srby,
Libušín
Roztoky
Číčovice
Vinoř Újezd, Trpoměchy, Třebichovice,
LetňanyTrněný
Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov,
Svinařov,
Šlapanice,
Švermov,
Tmáň,
ČELÁKOVICE
Buštěhrad
Suchdol
Tuchlovice
Kobylisy
Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Týnec,
Unhošť, Vašírov, Velká Dobrá, Velké
Přítočno,
Vinařice,Horní
Vítov, Zeleneč
Vraný, Vrapice, Vrbičany,
Prosek
KLADNO
Lány
Počernice
Horoměřice
Černý
Vyšínek, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Želevčice, Žilina, Žižice,
Bavoryně,
Běleč, Beroun-Centrum,
BerounVysočany
Jirny
Most
Hostim, Beroun-Jarov, Beroun-Město,
Beroun-Závodí, Beroun-Zdejcina,
Běštín, Bezdědice,
KlánoviceBítov, Borek, Broumy,
Vel.Beroun-Zavadilka,
Dobrá
Holešovice
Dejvice
Malešice
Dolní
Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černín, Dolní Hostivice
Roblín, Liboc
DolníVeleslavín
Vlence,
Drahlovice,
Drozdov,
Felbabka, Halouny, Hatě, Hlásná
Vinohrady
Počernice
Újezd
Unhošť Hudlice,
Třebaň, Hodyně, Hořovice, Hostomice, Hředle,
Chrustenice,
Chyňava,
n. Lesy
Červený Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň,
Úvaly
Řepy
Štěrboholy
Běleč
Újezd
Jánská, Jivina, Karlova Huť, Karlštejn,
Kleštěnice, Knížkovice,
Kočvary,
Koda,
Komárov,
Koněprusy,
Korno,
Kotopeky,
Kozolupy,
Králův
Stodůlky
Krč
Dvůr, Křižatky, Kublov, Kuchař, Kvaň, Lážovice, Leč, Levín,
uBerouna, Libečov,
Libomyšl,Sibřina
Liteň, Loděnice, Lochovice,
Zličín Lhotka Smíchov
Chodov
Rudná Lhotka,
Háje
Branik
Lounín, Lštěň, Lužce, Malá Víska, Malé Chýňava
Přílepy, Málkov, Malý Chlumec,
Mezouň, Mořina,
Mořinka, Mrtník, Na Lhotkách,
Hlubočepy Měňany,
Nenačovice, Neřežín, Nesvačily, Netolice, Neumětely, Nižbor, Nová Ves, Nové Dvory, Nový Jáchymov,Uhříněves
Obora, Olešná, Osek, Osov, Osovec,
Loděnice
Žloukovice
ŘÍČANYRpety, Sedlec, Skřipel,
Libuš
Otmíče, Otročiněves, Počaply,
Pod Průhony, Podbrdy, Podkozí, Podluhy, Popovice,
Praskolesy,
Radouš, Rovina,
Modřany
Průhonice
Skuhrov, Slavíky, Srbsko, Stašov, Stradonice, Suchomasty,
Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tihava, Tlustice, Tmaň, Tobolka,
Vysoký
Mukařov
Radotín
BEROUN
Točník, Trněný Újezd, Trubín,
Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd,
Hudlice Trubská, Třenice, U Vodojemu,
Újezd
Zbraslav
Zadní Třebaň, Zahořany, Záhrabská, Zaječov, Záluží, Zdice, Černošice
Žebrák, Železná,
Želkovice,
Žloukovice, Babice,
Benice, Brtnice, Březí,
Jesenice
Strančice
Dolní
Broumy
Březová, Čenětice,
Černíky, Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dubeč,
Břežany Hájek, Herink, Hlubočinka, Hodkovice, Horní
Mořina
Dobřichovice Jílové u Prahy, Kamenice,Vel.Kašovice,
Jirčany, Cholupice, Chomutovice,
Chotouň, Jarov, Jažlovice, Jesenice,
Klokočná, Koloděje,
Zdice
Popovice
Vrané
n. Vlt.Kunice,Jílové
Kolovraty, Kostelec uKřížků, Královice, Křenice, Křeslice,Řevnice
Křížkový Újezdec,
Kuří, Lhota, Libeň, Libeř, Lipany, Modletice,
Mukařov, Nedvězí, Nechánice, Nupaky, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Davle
Osnice, Otice,u Prahy
Pacov, Pitkovice,
Pohoří, Popovičky, Průhonice,
Kamenice
Halouny
Předboř, Psáry, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš,
Řepčice, Říčany, Sibřina, Skalsko, Sklenka, Strančice, Strašín, Stupice, Sulice,
Světice, Svojšovice, Šeberov, Štěrboholy, Tehov, Tehovec, Těptín, Točná, Uhříněves, Újezd, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Voděrádky,
Žebrák
Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, Všechromy, Všestary, Zahořany, Zálepy, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Žampach, Želivec, Bašť, Běchovice,
Velký
Bořanovice, BrandýsHořovice
nad Labem, Brnky,
Březiněves, Císařská Kuchyně, Čakovičky, Čelákovice, Dehtáry, Dolínek, Dolní Chabry, Dolní
Chlumec
Praha
Počernice, Drasty, Dřevčice, Horňátky, Horní Počernice, Horoušánky, Horoušany,
Hoštice, Hovorčovice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Jiřice,
Káraný, Klánovice, Klecánky, Klecany,
HostomiceKlíčany, Kojetice, Kopeč, Korycany, Kostelec nad Labem, Kozovazy, Lázně Toušeň, Líbeznice,
Komárov
Máslovice, Měšice, Mírovice, Miškovice, Mochov, Mratín, Mstětice, Nehvízdky,Západ
Nehvizdy, Nová Ves, Nové Jirny, Nový Brázdim, Nový
Vestec, Odolena
Zaječov Voda, Pakoměřice, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady, Popovice, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Radonice, Řež,
Satalice, Sedlčánky, Sedlec, Sluhy, Stará Boleslav, Starý Brázdim, Svémyslice,Jih
Šestajovice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Úvaly, Veleň,
Veliká Ves, Veliký Brázdim, Veltěž, Větrušice, Vinoř, Vodochody, Vyšehořovice, Záluží, Zápy, Zdibsko, Zdiby, Zeleneč, Zlonín, Břve,
Černošice, Černý Vůl, Červený Újezd, Číčovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice,
SeverDrahelčice, Hole, Holubice, Horoměřice, Hostivice,
Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jíloviště, Jinočany, Kala, Karlík, Kněževes, Kosoř, Kozinec, Kuchařík, Lety, Libčice nad
Vltavou, Lichoceves, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Měchenice, Nebušice, Noutonice, Nučice, Okoř, Ořech, Přední Kopanina, Ptice, Radotín,
Kladensko
Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Sedlec, Slivenec, Sobín, Solopisky, Statenice, Středokluky, Suchdol, Svrkyně, Tachlovice, Trnová,
Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vonoklasy, Všenory, Vysoký Újezd, Zadní Kopanina, Zbraslav,
Berounsko
Zbuzany, Bakov, Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blahotice, Blevice, Brandýsek,
Braškov, Bratronice, Břešťany, Budenice, Budeničky,
Bůhzdař, Buštěhrad, Byseň, Cvrčovice, Čanovice, Čelechovice, Čeradice, Doksy, Dolany, Dolín, Dolní Bezděkov, Drchkov, Drnek, Drnov,
Družec, Dřetovice, Dřínov, Dubí, Hobšovice, Holousy, Honice, Horní Bezděkov, Horní Kamenice, Hořešovice, Hořešovičky, Hostouň,
Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Hřešice, Humny, Hvězda, Jarpice, Jedomělice, Jemníky Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno,
Klobuky, Knovíz, Kobylníky, Kokovice, Koleč, Kováry, Královice, Kročehlavy, Kutrovice, Kvíc, Kvíček,výtisků
Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota,
Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Lisovice, Lotouš, Lukov, Luníkov, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice,
Mozolín, Neprobylice, Netovice, Netřeby, Neuměřice, Nová Studnice, Nová Ves, Olšany, Osluchov, Otruby, Otvovice, Páleč, Páleček,
Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Rozdělov, Řisuty, Saky, Skůry, Slaný, Slatina, Smečno, Srby,
Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Švermov, Tmáň, Trněný Újezd, Trpoměchy, Třebichovice,
Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Týnec, Unhošť, Vašírov, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Vítov, Vraný, Vrapice, Vrbičany,
Vyšínek, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Želevčice, Žilina, Žižice, Bavoryně, Běleč, Beroun-Centrum, BerounHostim, Beroun-Jarov, Beroun-Město, Beroun-Zavadilka, Beroun-Závodí, Beroun-Zdejcina, Běštín, Bezdědice, Bítov, Borek, Broumy,
Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Černín, Dolní Roblín, Dolní Vlence, Drahlovice, Drozdov, Felbabka, Halouny, Hatě, Hlásná
Třebaň, Hodyně, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hudlice, Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava,
Jánská, Jivina, Karlova Huť, Karlštejn, Kleštěnice, Knížkovice, Kočvary, Koda, Komárov, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Kozolupy, Králův

Oslovte nové
zákazníky!

inzerce@nasregion.cz
tel.: 602 444 693

www.nasregion.cz

650 000
58 400
57 600
62 300
62 400
41 200
931 900

veřejný prostor

Po dětech do práce
PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME

Končí vám rodičovská dovolená nebo už
nechcete zůstávat v domácnosti a marně
přemýšlíte, čemu se dál věnovat? Uvítaly
byste radu, ale nevíte, kam se o ni obrátit?
Zkuste projekt Po dětech do práce.

„P

o dětech do práce“ je
nový projekt GLE
o.p.s., která dlouhodobě podporuje jednotlivce ze
znevýhodněných skupin, poskytuje poradenství a zprostředkovává informace potřebné pro
jejich rozvoj a znalost právních

předpisů. Hlavním cílem projektu je podpořit ženy v návratu
na trh práce a pomoci jim nalézt zaměstnání.
Právě probíhá nábor uchazeček do aktivit. Po Velikonocích
začne první cyklus workshopů
zaměřených zejména na měkké

Po dětech do práce
■ Jde o projekt GLE o.p.s., která dlouhodobě podporuje jednotlivce ze znevýhodněných skupin, poskytuje poradenství
a zprostředkovává informace potřebné pro jejich rozvoj a znalost právních předpisů.
■ Hlavním cílem projektu je podpořit ženy v návratu na trh
práce a pomoci jim nalézt zaměstnání.
■ Po Velikonocích začne první cyklus workshopů zaměřených
zejména na měkké dovednosti. Ženy budou moci využít bilanční diagnostiku a zkušební pohovory s personalistkou.
■ K dispozici budou uchazečkám po celou dobu kariérové poradkyně. Na individuálních setkáních pomohou s dlouhodobým nastavením kariéry, ale i s identiﬁkací silných stránek.
■ Po workshopech a individuální práci projekt nabídne zprostředkování zaměstnání formou standardního plného úvazku
nebo zkrácených či ﬂexibilních úvazků.

dovednosti. Ženy budou moci
využít bilanční diagnostiku
a zkušební pohovory s personalistkou. K dispozici budou uchazečkám po celou dobu kariérové
poradkyně. Na individuálních
setkáních pomohou s dlouhodobým nastavením kariéry, ale
i s identiﬁkací silných stránek.
„Smyslem je podpořit rodiče
a zejména ženy v návratu do
ekonomicky aktivního života.
Tyto ženy mají přerušenou kariéru péčí o děti a při návratu se
musejí potýkat s množstvím bariér. Chceme jim ukázat, že tyto
bariéry se dají řešit,“ říká ředitelka GLE Michaela Čapková.

INZERCE V5-0305

Divadlo Na Fidlovačce uvádí v české premiéře

Premiéra: 16. 3. 2017
Reprízy: 18. 3. | 21. 3. | 1. 4. | 19. 4. 2017
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Překážky typu nízkého sebevědomí či nedostatečné kvaliﬁkace projekt pomůže odstranit.
Jednou z aktivit je i spolupráce
se zaměstnavateli s cílem vytvořit síť těch, kteří mají zájem
podpořit ženy v jejich návratu
od rodičovských povinností.
Po workshopech a individuální práci projekt nabídne zprostředkování zaměstnání formou standardního úvazku
nebo zkrácených či ﬂexibilních
úvazků. Projekt byl zahájen
1. února letošního roku a je ﬁnancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

politika

Rozpočet třináctky
počítá s investicemi
S vyrovnaným rozpočtem, který počítá s příjmy a výdaji ve
výši 724,03 milionu korun, chce letos hospodařit třináctá
městská část. V plánu je celá řada investic.
říjmovou stránku třináctkového rozpočtu tvoří zejména transfery ze
státního rozpočtu, z rozpočtu hlavního města Prahy a z vlastní hospodářské
činnosti. To je v součtu více než 669,5 milionu korun. Stejně jako v loňském roce
Praha 13 zapojí do rozpočtu prostředky
z prodejů bytových domů, bytů a nebytových prostor. Celkem jde o téměř 377,5 milionu korun a peníze jsou určeny na krytí
investičních akcí, které již zastupitelstvo
schválilo. Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši
54,6 milionu korun, jde například o správní či místní poplatky.
Výdajová stránka rozpočtu zahrnuje
323,8 milionu korun neinvestičních výdajů a přibližně 400,3 milionu korun na investice. Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem je 285 milionů korun na
pořízení domu pro seniory.
Významná částka půjde letos do školství, celkem přes 78 milionů korun. Z toho
přes 12 milionů je určeno na rekonstrukce
sociálního zařízení v některých mateřských školách a další rekonstrukční práce

P

a dalších více než 15 milionů na splátku
úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách. Do životního prostředí
má z rozpočtu třinácté městské části zamí-

řit přibližně 49,5 milionu korun. Drtivá
většina peněz je vyčleněna na údržbu zeleně a chodníků, dva miliony potom na modernizaci herních a sportovních prvků,
rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportoviště.
V rozpočtu je pamatováno také na neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví, jsou ve výši 9 milionů korun,
přes 6,5 milionu půjde do oblasti dopravy,
z toho je téměř 5,4 milionu na opravy
a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí
a dopravního značení.

INZERCE V5-0312
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Portheimku
ovládnou komiksy
Milujete komiksy a měli jste někdy chuť vlastní namalovat
a vyjádřit tak prostřednictvím obrázků vymyšlený příběh
nebo skutečnou událost? Pokud se vám dodnes nepovedlo
stát se autorem komiksu, teď dostanete jedinečnou šanci.
Galerie Portheimka bude v dubnu patřit právě kresleným
příběhům.
ednoduše „XL“ se jmenuje velká retrospektivní výstava vynikajícího komiksového autora a kreslíře Karla Jerie.
Portheimka ji uspořádá u příležitosti umělcových čtyřicátých narozenin. Výstava
začne 7. dubna a otevřena bude do 7. května.
V prvním patře galerie budou na návštěvníky čekat originály komiksových stránek
Karla Jerie jako Candide, Češi 1968, Zelený
Vlk a další. „Oproti čtyřmetrovým plátnům
můžou moje komiksové obrázky působit
jako miniatury, jsem ale přesvědčen, že
právě komiksové knihy jsou naprosto výjimečným koncentrátem emocí a energie.
Komiks má v sobě prostě něco, co nenajdete v knize, ﬁlmu, obrazech ani v počítačových hrách. Na jedné výstavě tak mohou
návštěvníci vidět to ‚největší‘ a zároveň
‚nejmenší‘ z mé tvorby. Co bude doopravdy

PŘIPRAVILA RED, FOTO MEDIÁLNÍ SERVIS VÝSTAVY

J

tím největším a co nejmenším už záleží jen
na jejich posouzení,“ říká Karel Jerie.
Vůbec poprvé uvidí návštěvníci galerie
pohromadě autorova velkoformátová malířská plátna. Autorovy „XL“ obrazy o rozměrech až dvakrát čtyři metry se představí
hned v přízemí Galerie Portheimka. Zde
také čeká na návštěvníky nedokončený komiksový příběh Anděla procházejícího
pražským Smíchovem.
Výstava „XL“ tak přinese návštěvníkům
mnohem více. Do výstavy se totiž budou
moci aktivně zapojit a stát se spolutvůrci
velké komiksové kresby Anděl prochází
Smíchovem. Ta vychází z dobových fotograﬁí smíchovských zákoutí. Každý návštěvník bude mít příležitost nakreslit si na výstavě svého anděla strážného. Součástí
expozice bude i ukázka výtvarných prací
nejmladších autorů – komiksů studentů

Gymnázia Nad Kavalírkou, které letos slaví
25 let své existence. „Kdo bude chtít, může
Andělův příběh dokreslit a dát mu tak život
podle vlastní fantazie,“ řekl Karel Jerie.
A chybět nebudou na výstavě ani známí
hrdinové jeho vynikajících komiksů – houbaři, dinosauři, magická uklízecí četa nebo
hrdina Candide, jehož příběhy napsal a nakreslil Karel Jerie podle satiry francouzského osvícence Voltaira.
Pohnuté okamžiky z historie, superhrdinové, svět dinosaurů, fantastické příšerky
i tajuplný svět hub – to vše je pro Karla
Jerie už přes dvacet let stálou inspirací.
„Když se podíváme na velké obrazy Karla
Jerie, zjistíme, že jsou to příběhy jakoby
kouzlem zastavené do jednoho magického
okamžiku. A pokud jde o jeho komiksy, najdeme v nich vždycky něco navíc. Svým
osobitým zpracováním historických témat,

Fantasmagorie, 195x405, akryl, 2005
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kultura
jako je Candide, ale i král Oidipus, doba husitská, spor o pravost rukopisů či okupace
Československa v roce 1968, autor systematicky přispívá ke všeobecné vzdělanosti.
Což není vůbec samozřejmé v době, kdy
jsou lidé zahlceni a méně čtou,“ uvedla kurátorka výstavy Pavla Petráková Slancová,
která už v galerii zorganizovala řadu výstav významných malířů a graﬁků.
„Houbaření mě opravdu dost fascinuje.
Vidím v něm i symbol toho, jak lidé chtějí
vytěžit z přírody, co se jen dá. Brát a žrát.
Houby jsou však neuvěřitelně tajemný a inspirativní druh, který lze jen těžko cele
postihnout. Proto se téma hub nese mojí
tvorbou tak říkajíc jako červená nit – nebo
možná jako červenobílá hlava muchomůrky,“ svěřil Karel Jerie.
Spolu s vybranými komiksy budou v galerii vystavené i dobové fotograﬁe starého
Smíchova. Každou z nich, třeba původní
nárožní dům U zlatého anděla, který se
zboural v roce 1980 při stavbě pražského
metra, překreslil Jerie do komiksové podoby. „Před dvěma lety jsem se sice z Prahy
odstěhoval, ale kdykoli se sem vracím, je to
právě Smíchov, který mě jako první vítá.
A Anděl je něco jako vstupní brána. Právě
andělé v různých podobách jsou z témat,
kterým se ve své tvorbě věnuji. Na výstavě
jsou andělé zastoupeni jak v obrazech, tak
v komiksech,“ vysvětluje autor.
Karel Jerie je významný český kreslíř
komiksů, věnuje se ale i malbě a ilustraci.
Je mimo jiné autorem samostatných komiksových alb z roku 2007 Oidipus Rex
a Šifra mistra Hanky, kterou vytvořil spolu
se scénáristou Tomášem Hibi Matějíčkem.
Spolupracoval na sbornících Inseminátor

Super City, olej na plátně, 195×195, 2009
a O (ne) mrtvých jen dobré. V roce 2006
spoluzaložil občanské sdružení na podporu komiksu SEQUENCE. O dva roky
později získal první cenu na Mezinárodním komiksovém festivalu v polské Lodži

za komiks Sbohem má lásko věnovaný historii českého komiksu. V roce 2010 vyšla
kniha jeho prací – komiksů i obrazů – s názvem Lovecká sezóna. Je členem Spolku
výtvarných umělců Mánes.

Už jedou, olej na plátně, 190×420, 2008
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servis

Kontejnery

Kontejnery

pro sběr bioodpadu

společnosti Pražské služby

ontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu hlavního města Prahy a jsou určeny
pouze na bioodpady (listí, tráva,
větve, zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu,
ne na živočišné zbytky). Po ce-

K

lou dobu přistavení bude u kontejneru odborná obsluha, která
zamezí odložení nesprávného
druhu odpadu. Pokud dojde
k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, tak
bude přistaven kontejner nový.

sobota 18. 3. 13.00–16.00
■ Nad Zlíchovem x Prosluněná
sobota 25. 3. 13.00–16.00
■ Na Stárce (plocha proti č. 35)
sobota 1. 4. 13.00–16.00
■ Slivenecká x Kosořská
sobota 8. 4. 13.00–16.00
■ U Dět. hřiště x Karlštejnská

sobota 15. 4. 13.00–16.00
■ Na Homolce (proti č. 16)
sobota 22. 4. 13.00–16.00
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
sobota 29. 4. 13.00–16.00
■ Kroupova x Kutvirtova
neděle 30. 4. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej

Kontejnery
společnosti Regios
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.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouš-

tědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků a sporáků.

17. 3.–18. 3.
■ Na Hřebenkách (u č. 13)
■ Na Farkáně x Od Vysoké
(proti č. 11)
24. 3.–25. 3.
■ Musílkova x Schodová
■ Mrázovka x Nad Bertramkou
31. 3.–1. 4.
■ Pod Kavalírkou x Pod Klamovkou
■ Česká (proti č. 7)

7. 4.–8. 4.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Donátova (u hřiště)
14. 4.–15. 4.
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Pod Hájem x U Pernikářky
21. 4.–22. 4.
■ Štorkánova (parkoviště)
■ U Blaženky (u č. 51)
28. 4.–29. 4.
■ Nad Mlynářkou x Mošnova
■ Zahradníčkova x Brdlíkova

K
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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 zajistí, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu
využití. Obsluha kontejneru bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo nastavená
pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouště-

dla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního
odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků a sporáků. Objemné
domácí odpady je možné předávat ve sběrných dvorech
hlavního města Prahy. Předání
odpadu ve sběrných dvorech je
pro občany s trvalým pobytem
na území hlavního města bezplatné.

15. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
16. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
17. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (u supermarketu)
20. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)
21. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská
22. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Želez. mostu x Nádražní
23. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova
24. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Vrchlického x Starokošířská
27. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)
28. 3. 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
29. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

30. 3. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova
31. 3. 14.00–18.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dět. hřiště
3. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží
4. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
5. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova
6. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova
7. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
10. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
11. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova
12. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská
13. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
■ Zapova (proti č. 12)

N

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
INZERCE V5-0323

La Buchta

Cesta z jednoho těsta
Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

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
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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

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
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PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

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.

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.

Žádejte ve své lékárně.

www.vase5.cz
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sport
Praha 5 zná své nejúspěšnější sportovce roku 2016. Ve sportovním
klání uspěl šachista, plavkyně, ale i paracyklista. Oceněni byli
sportovci v sedmi kategoriích. Ceny předávala Praha 5 podruhé.

Sportovec roku,
uspěl šachista i plavkyně
rámci druhého ročníku
klání Sportovec Prahy 5
byla rozdána ocenění
v kategoriích profesionální
sportovec, sportovec amatér,
junior do 18 let, sportovec senior, zdravotně postižený sportovec, sportovní tým, trenér
a legenda.
„Letos jsme navázali na první
ročník, který vloni vzbudil velký zájem. Sportovec roku má
všechny předpoklady k tomu,
aby se stal mezi našimi občany
tradiční a oblíbenou anketou,“
uvedl starosta Radek Klíma
(TOP 09) s tím, že podobné
soutěže připomínají, kolik talentovaných lidí v Praze 5 žije.
Soutěž Sportovec roku městské části Praha 5 vznikla mimo
jiné proto, aby prezentovala úspěšné sportovce, ale také jako
stimul pro ostatní, aby sportovali. „Tyto akce podporují lokální patriotismus a my jsme hrdí
na naše spoluobčany Prahy 5.
Navíc vzhledem k tomu, že současný životní styl dětí i dospělých není zrovna optimální, my-

PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 5

V

slíme si, že propagace sportu
pomůže zvýšit zájem o fyzickou
aktivitu u všech věkových kategorií a o to nám jde především,“
poznamenal radní pro oblast
sportu Lukáš Herold (ODS).
Cílem klání je také propojit
sportovce se seniory či zdravotně handicapovanými. Proto je
jednou z vyhlašovaných kategorií zdravotně postižený sportovec. Oceňováni jsou dále i amatérské sportovní úspěchy, na
které se občas zapomíná.
V letošním ročníku sportovního pětkového klání bodovali
zástupci vodních sportů, ale
i šachu, basketu či ragby. V kategorii profesionální sportovec
zvítězil vodní slalomář, kajakář
Jiří Prskavec, coby sportovec,
respektive sportovkyně amatérka byla oceněna chodkyně
Lenka Borovičková. Vyhlášena
byla i cena sportovec junior do
osmnácti let a sportovec senior.
V obou kategoriích zvítězili šachisté. V té mladší to byl Thai
Dai Van Nguyen, v seniorské
potom Josef Čermák. Ceny byly

předány i sportovnímu týmu,
a to HB Basket Praha U14, jako
nejlepší handicapovaný sportovec byl zvolen paracyklista Patrik Jahoda. V posledních dvou
kategoriích uspěli spravedlivě

žena a muž. Nejlepší trenérkou
roku je trenérka plavání Petra
Škábová a sportovní legendou
byl vyhlášen ragbyový reprezentant a hráč Tatry Smíchov
Vladislav Petras.

Sportovec Prahy 5
■ Profesionální sportovec – Jiří Prskavec, vodní slalomář, kajakář
■ Sportovec amatér – Lenka Borovičková, chodkyně
■ Junior do 18 let – Thai Dai Van Nguyen, šachista
■ Sportovec senior – Josef Čermák, šachista
■ Zdravotně postižený sportovec – Patrik Jahoda, paracyklista
■ Sportovní tým – HB Basket Praha U14
■ Trenér – Petra Škábová, plavání
■ Legenda – Vladislav Petras, ragbyový reprezentant a hráč
Tatry Smíchov
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REPREZENTATIVNÍ BYDLENÍ POD STRAHOVEM
VÝBORNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST / STAVBA ZAHÁJENA

Holečkova - Praha 5 / rezidencepalata.cz

rt-reality.cz /+420 731 125 515-6

VELKÉ RODINNÉ BYTY S VLASTNÍ TERASOU NEBO ZAHRADOU
STAVBA ZAHÁJENA

Musílkova - Praha 5 / victoriakosire.cz

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.
V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Únorové 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 V5-0327

školství
ápisy se letos poprvé konají v dubnu, ne v lednu
a v únoru, jak bylo dříve
běžné. Důvodem je snaha snížit
počet odkladů povinné školní
docházky. Pokud i tak máte
pocit, že dítě není na nástup do
první třídy dostatečně zralé,
můžete o odklad požádat. Je
třeba tak učinit v době zápisu
dítěte do školy. O odkladu rozhoduje ředitel základní školy.
Odklad je přiznáván na jeden
rok, žádost je třeba doplnit o doporučující posouzení příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
ale odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku.
K zápisu do škol musejí letos
přijít i ty děti, které budou pravděpodobně mít povinnou školní
docházku odloženu.

Z

Zápisy do škol,
co nezapomenout doma
Pouhý měsíc zbývá do startu zápisů do základních škol. Co je
třeba nezapomenout doma, kdo musí jít letos k zápisu do první
třídy a co na děti čeká? K zápisu musejí dorazit i děti, pro které
budou rodiče žádat o odklad školní docházky.
Dítě, které dosáhne šestého
roku věku v době od září do
konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června je do-

poručující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.
K zápisu dítěte do školy je
třeba přinést rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče či zákonného zástupce. Děti budou
přijímány do škol v první řadě
na základě spádovosti, ta určuje, do které školy spadají děti
podle místa bydliště. Přihlásit
se však mohou děti do jakékoli
vybrané základní školy bez
ohledu na to, kde trvale bydlí.

Ve spádové škole mají však
místo přednostně zajištěné.
Podle doporučení ministerstva školství, které umístilo na
svých webových stránkách
www.msmt.cz „Desatero pro
rodiče dětí předškolního věku“,
by mělo dítě před nástupem do
školy například rozlišovat pravou a levou stranu, umět si zavázat tkaničky, napočítat do
pěti, vyprávět příběh nebo
zvládnout telefonovat a tak
dále.

Cesta ke vzdělání
podpoří studenty i učitele

rčen je grantový program pro studenty a pedagogy pražských středních a vyšších odborných škol.
O příspěvek mohou jednotlivci
i samotné školy žádat už podeváté. V případě nezletilých žáků musejí o peníze žádat jejich
zákonní zástupci, ostatní mohou žádat samostatně. Musí jít
ale o střední a vyšší odborné

U

školy a konzervatoře, které působí na území hlavního města
Prahy. Uzávěrka žádostí je 31.
března. Podrobné informace je
možné dohledat na webových
stránkách cestakevzdelani.praha.eu, a to v sekci Výzvy.
„V době, kdy mezinárodní
spolupráce zemí a ﬁrem je neodmyslitelnou součástí našeho
života, považuji za důležité,

abychom našim studentům zajistili nejen kvalitní vzdělání na
domácích školách, ale nezbytností je i získání zahraničních
zkušeností. Nadační fond Cesta
ke vzdělání dlouhodobě mezinárodní spolupráci škol podporuje a jsem ráda, že je tomu tak
i v letošním roce,“ okomentovala možnost získat letos grant
radní hlavního města Prahy pro
školství a EU fondy Irena Ropková.
Grantový program je zaměřen na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na
partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti
na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách nebo konferencích.

hudební školka
s hlídacím studiem
❋ dramaťáček pro
nejmenší
❋ tvořivé ručičky
❋ klavír, klávesy, ﬂétna

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

www.vase5.cz

25

INZERCE V5-0318

Nadané žáky a studenty, ale i jejich učitele
nebo samotné školy podpoří grantový
program „Cesta ke vzdělání 2017. Zaměřen
je zejména na podporu účasti nadaných
žáků na zahraničních stážích, soutěžích,
festivalech, přehlídkách či konferencích.

školství

Pětka spustila
školkovou aplikaci
Webová aplikace letos mění zápis do
mateřských škol zřizovaných pátou
městskou částí. Novinka má usnadnit zápis
rodičům, kteří na webu najdou všechny
potřebné informace, formuláře navíc
mohou vyplnit doma.
plikace také poskytne informace o zřizovaných
mateřských
školách
městské části, počtu volných
míst, termínů dnů otevřených
dveří a termínů odevzdání přihlášek, především však v průběhu zápisu poskytne on-line

PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME
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informace o umístění dítěte
v seznamech podaných žádostí.
Zájemci ji najdou prostřednictvím odkazu zapisdoms.praha5.cz.
„Rodiče tak budou mít nejen
všechny potřebné informace,
ale i vhled do procesu přijíma-

cího řízení. Systém nám také
pomůže efektivně řešit podání
přihlášek do více mateřských
škol současně, s respektováním
rodičovských preferencí, “ uvedl zástupce starosty Vít Šolle
(KDU – ČSL) s tím, že celý proces i zjednoduší administraci
ředitelkám mateřinek a zřizovateli poskytne potřebné statistické informace. „Rychleji obsadíme volná místa, rychleji se
rodiče dozví výsledek přijímacího řízení.“
Podle Víta Šolleho bude navíc
proces přijímacího řízení do
mateřinek díky aplikaci transparentní, efektivnější a rychlejší. „Samozřejmě vše bude
probíhat pod jedinečným číselným indikátorem, který zajistí
anonymitu dítěte v souladu se
zákonem o ochraně osobních
údajů,“ doplnil zástupce starosty.
Zápis do mateřských škol
proběhne ve třech fázích, od
10. dubna do 2. května budou
rodiče vyplňovat přihlášku na
internetu, vytisknou si ji, ne-

chají si potvrdit požadované
údaje od dětského lékaře. Sběr
přihlášek proběhne 3. a 4. května, kdy se rodiče musejí osobně
dostavit s přihláškou do mateřské školy. V termínu do 5. června obdrží rodiče informaci
o přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřinky.
Pro rodiče bez přístupu k internetu či tiskárně bude k dispozici kontaktní místo na odboru školství v budově Úřadu
MČ Praha 5. Rodiče budou mít
také možnost navštívit PC učebny v budovách určených škol,
kde se mohou předem s novou
aplikací seznámit v praxi.
Zápisy do mateřinek se letos
konají až v květnu, a to proto,
že byl změnou školského zákon
posunut zápis do prvních tříd
základních škol. Důvodem je to,
že se očekává aktuálnější posouzení školní zralosti, tedy
méně odkladů povinné školní
docházky. Proto musel být posunut i zápis do školek, v květnu už bude jasné, kolik dětí
v nich zůstane s odkladem.

Zápisová aplikace
■ Poskytuje informace o radnicí zřizovaných mateřských školách včetně termínů dnů otevřených dveří
■ Informace o průběhu přijímacího řízení
■ Možnost vyplnit žádost o přijetí pomocí webového formuláře z domova
■ Online informace o umístění dítěte v seznamech podaných
žádostí
■ Transparentní, efektivnější a rychlejší proces přijímacího
řízení
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Jarní péče o auto,
na co je dobré myslet?
Těšíte se už, až začne opravdové jaro a konečně nebudete
jezdit se špinavým autem, které šlo v zimě jen velmi těžko
udržovat v čistotě kvůli v Praze neobvykle velké sněhové
nadílce? Čistota je ale tím posledním, co je třeba před
jarem řešit. Auto potřebuje hlavně jiné zásahy.
první řadě se nezapomeňte objednat na výměnu pneumatik ze zimních na letní. Nápad, že dojezdíte
ojeté zimní, není nejlepší. Přezutí má totiž
své důvody. Zatímco přezutí na zimní gumy je ošetřeno zákonem, výměna zimních
za letní pneumatiky je jen na vás. Důvodů,
proč do servisu zajet je ale celá řada. Výměna vám může ušetřit peníze i zajistit
větší bezpečnost na silnicích. K přezutí se
doporučuje období, kdy se venkovní teploty
dlouhodobě pohybují nad 7 °C.

V

Zimní pneumatiky jsou uzpůsobeny podmínkám, které lze v zimě očekávat tak, aby
usnadňovaly průchod vody a zadržovaly
sníh. V létě se ale tato výhoda mění v nevýhodu, protože auto může být hůře ovladatelné a navíc si připlatíte za pohonné
hmoty, spotřeba totiž při jízdě na zimních
pneumatikách v létě bude vyšší. Spotřeba
paliva může být jízdou na nesprávných
pneumatikách vyšší až o 10 procent.
Letní obutí je vyrobeno z jiné směsi než
zimní a je stabilnější a tvrdší, což vede
INZERCE V5-0334

k menšímu opotřebení. Brzdná dráha letní
a zimní pneumatiky je úplně jiná, ta zimní
se na rozpálené vozovce přitom prodlužuje
a hrozí nebezpečné situace. Zimní gumy na
letní vozovce jsou také mnohem hlučnější.

Pozor na stěrače
i brzdy a klimatizaci
Pneumatiky byste si ideálně měli nechat
vyměnit od odborníků. Kromě toho, že prohodí zimní obutí za letní, umějí vše správně
seřadit a zkontrolovat a vyhnete se tak případným nepříjemnostem.
Vaše auto by měli v autoservisu po zimě
vidět celé, nejen kvůli letním gumám. Nezapomeňte, že auto jezdilo několik měsíců
v nepříznivých podmínkách a je třeba ho
dostat zpět do formy. Servisní technik se
podívá na stav podvozku, osvětlení, akumulátor, ale třeba i stěrače. Pozornost je
třeba věnovat i hladině provozních náplní
a funkčnosti brzd. A před teplým počasím
není od věci nechat si prověřit i stav klimatizace. Servisy nyní nabízejí výhodné balíčky, ověřte si, jak je na tom ten váš.

aktuality

Hromadná vyjížďka

Výstava

zahájí sezónu

dětí i dospělých

40 km. Pokud by bylo nepříznivé počasí, upozorňují pořadatelé předem na to, že se akce
uskuteční 19. března. Podrobné informace k vyjížďce i samotnému stodůleckému spolku
jsou k dispozici na webových
stránkách www.csstodulky.cz.

V

Děti mohou

Palačinkový běh

malovat policisty

V

Údržba a rekonstrukce nemovitostí
Profese: Elektrikář, zedník, obkladač, sádrokartonář, podlahář, malíř, lakýrník
Spolupráce: Instalatér, topenář,
plynař
Pavel Lejnar a syn
tel.: 606 851 463
e-mail: pavel.lejnar@ seznam.cz

Mediální agentura hledá

LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy

Vhodné
reklamní plochy,

INZERCE V5-0309

LÉKÁRNICI
a LABORANTKU

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

Praxe 30 let, kvalita, spolehlivost

JUDO

každý čtvrtek pro děti
●

28

www.vase5.cz

INZERCE V5-0315

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE V5-0326

Více na www.vase5.cz

Zborovská 46, Praha 5

Společná realitní
a advokátní kancelář

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Od 5 do 9 let 15.30–16.30
Od 9 let 16.30–17.30
● Pod vedením zkušených
trenérů
Adresa:
●

INZERCE V5-0324

přijme

Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625
603 174 628
maria.ﬁsarova@centrum.cz

D

trati v ulici Mládí oblečení v zástěře na trase třikrát otočit palačinku ve vzduchu, aniž by jim
upadla. Po skončení závodu následuje palačinková pauza, během které se palačinky společně sní. Běh se ve škole koná
většinou o masopustním úterý,
termín ale někdy změní počasí.

úterý 28. března se
uskuteční letošní Palačinkový běh ZŠ Mládí.
Ten už je na škole tradiční,
zúčastňují se děti z 3. až 9. třídy. První stodůlecký palačinkový běh se konal v roce 2001.
Princip klání je v tom, že závodníci musejí na čtyřsetmetrové

a název školy. Uzávěrka soutěže
je 15. června. Práce je možné
zaslat poštou na adresu Kancelář ředitele MP hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, 101 00 Praha
10, Vinohrady. Do levého horního rohu je třeba uvést heslo
Výtvarná soutěž. Vítězové budou oceněni, z nejlepších prací
navíc vznikne i nástěnný kalendář a budou představeny na výstavě v budově magistrátu.

ětské výtvarné klání má
připomenout 25. výročí
Městské policie Praha.
Zúčastnit se mohou žáci čtvrtých a pátých tříd pražských základních škol, soutěž se jmenuje Městská policie očima dětí.
Děti mohou kreslit a malovat libovolnou technikou, musejí ale
dodržet zadaný formát. Na zadní stranu svého díla je třeba
uvést jméno a příjmení, věk

INZERCE V5-0333

ZŠ Mládí

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

INZERCE V5-0307

H

Dům dětí a mládeže Stodůlky,
je možné shlédnout v atriu radnice městské části Praha 13.
Výstava potrvá až do 24. března.

ýstavu Akryl na desce,
která představuje dětské
obrazy z výtvarných dílen a mandal z výtvarné dílny
pro dospělé, kteří navštěvují

INZERCE V5-0314

romadnou vyjížďkou zahájí letošní sezónu Cyklistický spolek Stodůlky.
Stane se tak v sobotu 18. března v 10.30 z náměstí obce Dobříč. Trasa je naplánována po silničkách jihozápadním směrem
od Prahy a je dlouhá přibližně

postřehy Víta Olmera

Pleška
yn přijel na prázdniny
z Paříže, kde studuje.
Božská Paříž. Zachvátil
mě sentiment. Jak psal Jacques Prévert: „A ta řeka se jmenuje Seina, jako město se jmenuje Paříž a Seina je jako živá
bytost…“ Když mě tam kdysi
rudokožci po patnáctileté pauze konečně pustili s ﬁlmovou
delegací, stoupnul mi rozčilením tlak a spustila se mi krev
z nosu. Až zadní tamponáží to
musela zastavit manželka velvyslance, naštěstí lékařka.
Paříž…

S

du. Není zkrátka v zajetí marný
naděje a je teda tím pádem svobodnější.“
„To je hezký,“ já na to, „on ale
složenky platit nemusel…“
Chvíli jsme mlčeli, já na gauči, syn v křesle. Pak se zvedl

„Ale tati, nebuď bejvalej,“ povídal syn, „Paříž už není, jaks ji
zažil. Když se ten tvůj Maigret
batolil s fajfkou po Zlatnickým
nábřeží. K mamině na večeři.
A zločinci v tý chvíli dali respekt. Čtvrti jsou plné Arabáků.
Agresivních jak Putinovi harleyáři.“ Na vysoké škole maká,
až se z něj kouří. A sehnat práci
pro mladého absolventa je tam
sisyfovská práce.
„A co ty?“ ptá se syn. „Já,“ na
to já, „si taky připadám jak Sisyfos, když valím svůj kámen
do veřejnoprávní tývý na Kavkách a on se mi pokaždý vrátí
zpátky.“ „Ale ten Sisyfos,“ pravil můj studovaný syn, „přece
jen může bejt šťastnej.“ „Jak to
prosím tě myslíš?“ podivil jsem
se. „No, to napsal velkej spisovatel Camus, Sisyfos si na rozdíl od všech lidí uvědomuje
marnost svý snahy, a proto je
pánem neodvratitelnýho osu-

a přistoupil ke mně. „Hele, ty
tady vzadu máš takovou malou
plešku.“ „Jo? To ani nevím, já si
tam dozadu nevidím,“ zamručel jsem. „Nic si z toho nedělej,“
povídá syn dobrosrdečně. „Já
už ji tam mám taky. To bude asi
dědičný…“
Usmál jsem se na něj. A on na
mě. Náhle jsme se cítili spřízněni přes oceán generační vzdálenosti…

Vít Olmer
■ Herec, ﬁlmový režisér a scenárista
■ Jako herec účinkoval zejména v šedesátých letech v desítkách českých i zahraničních ﬁlmů. Po absolvování DAMU vystudoval ﬁlmovou režii na FAMU, režíroval několik dokumentárních snímků, které získaly ceny v Krakově, Mnichově
a Karlových Varech.
■ V době normalizace nemohl deset let pracovat ve svém oboru
a živil se dabingem.
■ 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.

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

David Kučera

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

SLEVOVÝ KUPÓN 10%

SÍT PROTI HMYZU

Na nákup míchaného autolaku, spreje v barvě vozu, tmelů,
brusiva, autokosmetiky, barev a laků, malířské nátěry,
motorové oleje, a spoustu dalšího v naší prodejně a e-shopu.
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+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

INZERCE V5-0321

Prodejna: Podbělohorská 481/71, Praha 5
E-shop: www.d-k.cz, tel.: 257 212 357
davidkucera33

SUŠÁKY, ŽALUZIE
INZERCE V5-0304

(při nákupu na prodejně předložte tento kupón, pro nákup v e-shopu
zadejte na konci objednávky v poznámce heslo „Vaše pětka“)
Platnost kupónu duben–květen 2017

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

INZERCE V5-0325

INZERCE V5-0311

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!

Kousek jara pro Váš byt…

Polštář „MARIPOSA“ 40x40cm/300gr.
638,- Kč, www.in-spirace.com

Fotorámeček „HOME“ PS-10x15/18x22cm
199,- Kč, www.in-spirace.com

Hrnek „SIMPLE VINTAGE“ 12x9x9cm/425ml.
234,- Kč, www.in-spirace.com

Svíčka „ROSE in CEMENT“ 5x4cm
89,- Kč, www.in-spirace.com

Dekorace slepice „GREY HEART“ 16x10x26cm
279,- Kč, www.in-spirace.com

S tímto kuponem 15% sleva.
Platí i v e-shopu – slevový kód: VP1216.
Nevztahuje se na již zlevněné zboží,
nábytek, velkoobchodní prodej a dopravu.
Platnost do 30. 4. 2017.

15 %

Sada 2ks klecí „VINTAGE BIRD“ 29x29x53cm
1598,- Kč, www.in-spirace.com

