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editorial
Vážení čtenáři,
do komunálních voleb zbývá
rok a půl. Pátá městská část
ale nebude moci říct, že celé
čtyřleté volební období zvládla „bez otřesů“. Předminulý
týden totiž zastupitelé zvolili
nového starostu páté městské
části. Radka Klímu, který
pětku vedl od voleb, vystřídal
v čele radnice spolustraník
z TOP 09 Pavel Richter. Proč
k výměně starosty nedlouho
před volbami došlo a co to pro
městskou část znamená? Přečtěte si komentář zástupců politických stran, a to koaličních i opozičních, kteří byli zvoleni do zastupitelstva Prahy 5. Počasí je konečně po zimních měsících pěkné a většinu
lidí láká ven. Vydejte se i vy na nějakou pěknou akci v Praze 5, třeba spojenou s Velikonocemi. Přinášíme vám tipy
a nápady na to, co zajímavého navštívit. Třeba na Smíchově se plánuje další ročník oblíbené národopisné slavnosti,
zajděte se podívat a zjistěte folklorní zajímavosti. A nezapomeňte na zajímavé povídání s malířem komiksů Karlem
Jeriem. Vystavuje v Galerii Portheimka a zapojit se můžete
i vy. Zkuste si na místě namalovat komiks.
Vaše Zuzana

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

Butovický zvoneček
pro děti z Prahy 13
smnáctý ročník oblíbeného klání
v sólovém zpěvu Butovický zvoneček 2017 byl vyhlášen. Pořadatelem
soutěže je městská část Praha 13. Soutěž
je určena pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 13, stu-

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

O

denty odpovídajících ročníků gymnázia
i děti školního věku, které bydlí v Praze 13,
ale navštěvují školu na území jiné městské
části nebo v jiné obci. Soutěží se samostatně v devíti kategoriích podle navštěvované třídy.

Parkovací domy
v Praze 5
adání ke zpracování technické studie
na parkovací dům P+R na Plzeňské
ulici, na místě původního odtahového parkoviště hl. m. Prahy, a na parkovací
dům na Barrandově, při ulici Lipského, zadala pátá městská část. Chce tím řešit nedostatek parkovacích míst mimo jiné i pro
mimopražské řidiče, který nastal po zavedení zón placeného stání loni v srpnu, ale
i pro místní řidiče. „Barrandovský parko-

Z

vací dům není plánován jako P+R, sloužit
by měl převážně místním obyvatelům,“
uvedl radní Tomáš Homola (DJK). Obě místa byla vytipována studií, kterou si městská
část nechala kvůli problémům s parkováním zpracovat v loňském roce. „Na základě
studií rozhodneme o dalších krocích, např.
o zadání projektové dokumentace či o podání žádosti na dotaci,“ doplnil radní páté
městské části Tomáš Homola.

Oprava průchodu
domem Wassermannova
byvatelé Barrandova se dočkají
obnovy průchodu domem Wassermannova. V rámci oprav
budou například zazděny výklenky,
opravena a natřena fasáda, dojde k přemístění osvětlení a k vyčištění a dezinfekci průchodu. Práce přijdou na zhruba půl milionu korun.

O

Velikonoční jízda
v Lukáši
tředisko sociálních služeb Prahy
13 pořádá pro seniory akci pojmenovanou Velikonoční jízda.
Konat se bude 12. dubna, v jídelně
Střediska od 14.00 do 16.30 hodin. Příchozí budou mít možnost si vyrobit pod
vedením odborných lektorek velikonoční dekorace. Vzhledem k velkému zájmu ze strany seniorů v loňském roce je
lepší se na akci předem přihlásit.

S
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BUĎTE V PRAZE V OBRAZE
www.prazskypatriot.cz

Internetový portál nabitý aktuálními,
servisními i nadčasovými
zprávami z metropole
Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot
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Buchty a loutky
ve Mlejně
ivadelní představení souboru
Buchty a loutky je naplánováno
na 23. dubna v KD Mlejn. Začíná
se v 15.00 hodin a soubor dětem zahraje hru Sůl nad zlato. Představení je
vhodné pro děti od tří let.

D

Pětka přispěje
na provoz linky 128
raha 5 přispěje na provoz autobusové linky 128. Náklady městské části budou více než šest set
tisíc korun. Podepsán už byl dodatek ke
smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti. Podle tohoto dokumentu bude i v letošním roce zčásti ﬁnancován provoz autobusové linky
128, která obsluhuje lokalitu Žvahova,
z radničních peněz. Konkrétně se jedná o dobu před šestou hodinou ranní
a po dvacáté hodině.

P

Bertramka
národní kulturní památkou
měnit statut usedlosti Bertramka
z nemovité kulturní památky na národní kulturní památku, chce pátá
městská část. Proto zašle žádost na Ministerstvo kultury ČR. „Usedlost je natolik vý-

Z

znamná, navíc se v ní doslova psala historie, že si zaslouží být národní kulturní
památkou,“ řekl zástupce starosty Lukáš
Herold (ODS). Usedlost Bertramka je památkově chráněná od roku 1964.

Oprava
hřiště Okrouhlík
ávštěvníci dětského hřiště Okrouhlík se ještě letos dočkají kompletní
rekonstrukce prostoru. Radnice
Prahy 5 nechala zpracovat projekt a nyní
vybírá dodavatele. K znovuotevření hřiště
by mělo dojít ještě během letošního léta.
Plán na opravu hřiště musel být urychlen,
protože audit ze začátku zimy, který ověřoval bezpečnost a technický stav hřiště,
zjistil, že prvky dětského hřiště nejsou ve
vyhovujícím bezpečnostním stavu, pří-

N
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padně jejich stav neodpovídá normám. „Na
audit jsme okamžitě zareagovali a přes
zimní měsíce nechali vypracovat projekt
rekonstrukce. Nyní vybíráme dodavatele
prací a herních prvků. Uděláme maximum
pro to, aby se hřiště otevřelo v nejbližším
možném termínu, tzn. brzy z léta. Jsme si
vědomi toho, že je velmi užívané. Zákonné
ani výrobní procesy však bohužel neurychlíme,“ říká zástupce starosty Martin Slabý
(ANO).

aktuality

Výstava
Procházela jsem nedávno obchodním centrem Nový Smíchov a objevila tam v přízemí fungl nové Sklizeno.
Tenhle obchod se pyšní mottem „Děláme život chutnější“.
To, jestli tomu tak skutečně je, rozhodneme my návštěvníci, ale mě nákup potěšil hned několikrát. Nejenomže tady najdete milý personál,
který mi ochotně poradil a pomohl
s nákupem potravin, ale jejich nabídka piv také rozhodně není zanedbatelná. Koupíte tady sedmičku,
pochopitelně ve skle, od vyhlášených pivovarů, jako je Clock, brněnský Lucky Bastard nebo Matuška. V třetinkách ve smíchovském
Sklizenu nabízejí sortiment varnsdorfského pivovaru Kocour. Obchod si dle jejich vlastních slov pečlivě vybírá dodavatele, všechny
je osobně zná a má nastaven vlastní kodex kvality, což mu umožňuje prodávat opravdové, poctivé jídlo. V segmentu piva to umím
posoudit, tam tomu tak stoprocentně je. S jídlem, které jsem si tady
koupila, jsem byla také nadmíru spokojena. Ochutnejte rustikální
čokoládu nebo skořicové žvýkačky. Obojí nechte ale až po pivu, ať
vám to pivo chutná tak, jak má. Přeji vám krásné jarní dny!
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz
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Osobní odběr ZDARMA!

.cz
NAVŠTIVTE
NÁŠ ESHOP
PARFÉMY

1 828 produktů

HODINKY

5 333 produktů

HRAČKY

3 551 produktů

DÁRKY
2 183 produktů

eshop.eiffeloptic.cz

SLUNEČNÍ BRÝLE

ŠPERKY

KRÁSA

HRY

KNIHY

3 676 produktů 7 568 produktů

5 299 produktů 40 151 produktů

MÓDA

MIMINKO

1 810 produktů

1 040 produktů

ZDRAVÍ

BYTOVÉ DOPLŇKY

10 237 produktů 3 063 produktů

KAPKY, ROZTOKY,
ČOČKY

Náš eshop eiffel optic má již přes
85 tisíc různých druhů zboží!
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ýstava Ateliér Krátký –
projekty a stavby se koná
až do 21. dubna v Malé
galerii páté městské části.
Doc. Ing. arch. Vladimír Krátký
stojí za projekty budov Enterprise a Gemini na Pankráci, Futurama v Karlíně, Lyra na Smí-

V

chově, Avenir G v Butovicích či
Battistovy cihelny s náměstím
a parkem v Ďáblicích, podílel se
i na dalších projektech v Praze 5. Výstavu v Malé galerii je
možné zhlédnout od úterý do
pátku vždy mezi 13.00 a 18.00
hodinou.

Žáby a žabičky
ve Stanici přírodovědců
áby, žabky, žabičky...
a pulci budou k vidění od
24. dubna ve smíchovské
Stanici přírodovědců. Výstava
bude věnována zajímavostem
ze života žab, přičemž některé
vystavované druhy budou prezentovány od vajíček, přes růz-

Ž

ná vývojová stadia pulců, až po
mladé žabky a dospělé jedince.
Součástí výstavy bude také chovatelská poradna, představeny
budou jak cizokrajné druhy, tak
i ty, které je možné vidět v české
přírodě. Výstava potrvá až do
30. dubna.

INZERCE V5-0428

eshop.
15 poboček po celé Praze

v Malé galerii

DIOPTRICKÉ
OBRUBY

causa

Praha 5
má nového starostu
Nového starostu má rok a půl před komunálními volbami
pátá městská část. Radek Klíma, který do vedení radnice
zasedl hned po volbách, rezignoval. Nahradil ho
spolustraník z TOP 09 Pavel Richter. Klímu přitom chtěli
zastupitelé odvolat, původně ho k rezignaci už začátkem
března vyzvali spolustraníci z TOP 09. Nebyli spokojeni
s výkonem funkce starosty.
líma rezignoval koncem března.
Učinil tak v den, na které svolal mimořádné jednání zastupitelstva. To
přitom chtělo hlasovat o jeho odvolání.
K tomuto bodu nakonec zastupitelé nepřistoupili, Klímova e-mailová rezignace dorazila v ten samý den. Exstarosta jako důvod svého konce v čele radnice uvedl ztrátu
důvěry svého zastupitelského klubu TOP
09 a vlastní zdravotní stav.
Mimořádné jednání zastupitelstva svolal
Klíma na žádost svého vlastního zastupitelského klubu TOP 09. V předvečer konání
mimořádného jednání zastupitelů se ho
pokusil zrušit, tento návrh ale neprošel.
K rezignaci vyzvali Klímu zastupitelé
TOP 09 začátkem března, a to kvůli dlouhodobé nespokojenosti s výkonem funkce
starosty a způsobem komunikace v rámci
úřadu Prahy 5.

K

Novým starostou městské části se stal
dosavadní radní Pavel Richter ze stejné
strany, tedy z TOP 09, který dosud působil
coby radní. Hlas dalo Richterovi třicet zastupitelů, proti byli čtyři, zdržel se jeden
zastupitel a tři nehlasovali.
„Chci městskou část odřídit tak, abychom během relativně krátké doby dokončili rozdělané věci a zároveň připravili nové
projekty, na které budou naši následovníci
po blízkých volbách navazovat. Budu otevřen všem názorům a diskusím. Starosta
je tak dobrý a silný, jako je dobrá a silná
rada. Vím, že se mohu na kolegy spolehnout a že komunikace v rámci rady zůstane
i nadále tak dobrá, jako dosud,“ řekl starosta Pavel Richter, který chce na příštím
jednání zastupitelstva předložit programové prohlášení rady, z něhož budou zřejmé další kroky a záměry.

Pětka má i nového radního, který nahradil právě Richtera, stal se jím Martin Damašek (TOP 09), který současně rezignoval
na dosavadní funkci předsedy školského
výboru.
„TOP 09 je náš koaliční partner a my
rozhodnutí jeho zastupitelů zcela respektujeme. Rozvrácený chod úřadu a jeho nedostatečné personální obsazení také považujeme za hlavní problém, se kterým se
městská část musí co nejdříve vypořádat.
Věříme, že nové vedení dokáže zajistit
obrat k lepšímu, funkční úřad je základem
všeho, čeho chce samospráva dosáhnout,“
poznamenala Zuzana Hamanová (DJK).
Klímovi zjevně není souzeno, aby vedl
Prahu 5 po celé čtyřleté volební období.
Starostou pětky totiž už jednou byl v roce
2010. Ani tehdy však volební období nedokončil a byl z vedení radnice odvolán.

INZERCE V5-0405
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politika

Nový starosta Prahy 5
Pavel Richter,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5
Moc času nemáme,
protože volby jsou za chvíli
Chci panu Radku Klímovi poděkovat za
vše dobré, co pro městskou část vykonal.
Jedním z hlavních, okamžitých cílů je nyní
stabilizace úřadu tak, aby kvalitně sloužil
občanům. Především je ale před námi dokončení rozdělaných věcí a zahájení prací na nových projektech.
Moc času nemáme, protože volby jsou za chvíli. Určitě budeme mj.
řešit „park pod Kavalírkou“, Vidouli, Prokopské údolí či projekty
a záměry na Barrandově, jako je rodinné centrum Záhorského,
parkování místních či trhy. Velkým tématem je i školství, např.
bude rozšířena ZŠ Drtinova o sousední budovu původního gymnázia. Do příštího zasedání zastupitelstva, které by mělo být ještě
v dubnu, chceme předložit programové prohlášení rady, z něhož
budou zřejmé další kroky a záměry.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel MČ Praha 5
Do budoucna
hledím s nadějí
Před každými volbami slibují kandidáti
nejrůznější změny. Uspějí-li, zjistí záhy, že
změny, personální i strukturální, se lépe
slibují, než promyšleně a s přínosem uskutečňují. Z tohoto důvodu je důležité, že odstoupení starosty nebylo důsledkem nějakého svéhlavého činu,
ale završením procesu, se kterým se identiﬁkoval celý klub zastupitelů TOP 09. Bez této jednoty by byla výměna riskantním krokem, který by pravděpodobně vedl k dalšímu rozvratu. Doufám,
že uvážlivost, s jakou postupoval zmíněný zastupitelský klub a rozumný přístup všech ostatních klubů, jsou příslibem stability radnice do konce volebního období. Je šance dokončit některé projekty, které se zdály zablokované a naopak zastavit nápady, jejichž
hodnota je pochybná. Současně se snad i pročistí vztah mezi koalicí a opozicí. Do budoucna proto hledím s nadějí.

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5
K zásadní změně
nedojde
Odstoupení starosty Radka Klímy, co
změna znamená pro Prahu 5? Nic zásadního, částečné zlepšení. K zásadní změně
fungování radnice nedojde. Všechny koaliční kluby na zastupitelstvu potvrdily
zájem pokračovat v započaté práci ve stávající koalici a koaliční
zastupitelé zvolili nového starostu. Jsem za to rád a věřím, že
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v brzké době dokončíme rozpracované projekty a zároveň připravíme nové. V krátkodobém horizontu by měla být realizována například rekonstrukce Dětského ostrova, budov základních škol
Pod Žvahovem a Beníškové a objektu v Záhorského ul. na Barrandově, kde vznikne kulturní a mateřské centrum. Ve střednědobém
horizontu pak plánujeme kromě investic do dalších školních
budov např. rekonstrukci Raudnitzova domu a investice do bydlení pro seniory. Očekávám zároveň, že dojde ke zlepšení komunikace v rámci úřadu i v oblasti územního rozvoje, tedy v oblastech,
za které byl starosta zodpovědný. Například územní studii Barrandov provází spousta nejasností. Vlivem špatné komunikace
není v mnoha ohledech návrh studie v souladu se zájmy městské
části i občanů a čeká nás spousta práce k nápravě. Klidný a stabilní
chod úřadu pak přispěje k realizaci jednotlivých záměrů.

PhDr. Marie Sternová, Ph.D.,
SZ,
zastupitelka MČ Praha 5
Stihne nový starosta napravit
škody svého předchůdce?
Konec Radka Klímy ve funkci starosty
zdaleka není bleskem z čistého nebe. Předcházely mu roky předražených kšeftů pro
spřátelené ﬁrmy, podezřelých smluv a megalomanských nápadů, jako Ruské kolo na
náplavce, lyžařský areál v Motole či hokejová hala v Jinonicích.
Navíc to pro Klímu není nic nového – už před čtyřmi lety (v polovině minulého volebního období) byl odvolán úplně stejně a kvůli
týmž excesům! Kolik peněz, ztraceného času a promarněných příležitostí asi stálo Prahu 5 jeho působení…? Zelení jako největší
opoziční strana tyto praktiky dlouhodobě ostře kritizovali, a jeho
výměnu tedy samozřejmě vítáme. Nový starosta Richter ovšem
není žádný beránek. Zatím věříme, že podpoří aspoň některé naše
návrhy (např. rozpočet spolutvořený občany), když už ne přišlápnutí developerů. Zajímavé také bude, jak se postaví ke Klímou napáchaným škodám, a co všechno za zbylých 18 měsíců hodlá stihnout. Budeme ho napjatě sledovat.

Zuzana Hamanová,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
zastupitelka MČ Praha 5
Funkční úřad
je základem všeho
Zastupitelský klub TOP 09 vyjádřil starostovi Radku Klímovi nedůvěru a vyzval
jej k rezignaci na funkci starosty. Stalo se
tak drtivou většinou hlasů 9:1. Jako hlavní
důvod byla uvedena nespokojenost se stavem, do kterého se dostal úřad městské části. TOP 09 je náš koaliční partner a my rozhodnutí jeho zastupitelů zcela respektujeme. Rozvrácený chod úřadu a jeho nedostatečné personální
obsazení také považujeme za hlavní problém, se kterým se městská část musí co nejdříve vypořádat. Věříme, že nové vedení dokáže zajistit obrat k lepšímu, funkční úřad je základem všeho,

politika
čeho chce samospráva dosáhnout. Dále očekáváme, že změna přinese otevřenější komunikaci a větší vzájemnou důvěru mezi radními. Věříme, že vznikne pozitivní pracovní atmosféra, ve které
rada bude dobře informovaná o všech záměrech, které se na městské části řeší, a nikdo nebude překvapován nečekanými skutečnostmi. Pevně doufáme, že v územním rozvoji se podaří realizovat
smysluplné projekty a naopak, že nedojde ke stavbě obřího kola
na Hořejším nábřeží.

lémů fungovat. Což je dobrá zpráva pro všechny zúčastněné i obyvatele „pětky“. Přeji novému starostovi dostatek energie a trpělivosti při řízení našeho obvodu.

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

Jan Trojánek,
ANO 2011,
radní MČ Praha 5
Nemění se naše priority
ani programové cílem
Starosta je „hlavou obce“, tudíž se nejedná o změnu bezvýznamnou. Myslím ale, že
tuto konkrétní změnu obyvatelé Prahy 5 ve
svém běžném životě nepocítí. Koalice zůstává, program pro Prahu 5 zůstává, stejně
jako rada a zastupitelstvo. Je důležité, že od chvíle požadavku
klubu TOP 09 na výměnu starosty až po zvolení nového, byla mezi
koaličními kluby důvěra a jednoznačná snaha pokračovat v práci
pro Prahu 5. Nemění se naše priority ani programové cíle. Vládnoucí koalice dokázala, že je schopna zvládnout vážný personální
problém rozumně a bez dopadu na občany „pětky“. Věcný přístup
všech zúčastněných ušetřil také rychle ubíhající čas na řešení pro
lidi důležitějších věcí. Shrnuto: koalice racionálně, klidně a rychle
vyřešila požadavek jednoho ze svých členů a dál může bez probINZERCE V5-0411

Změna ve vedení radnice
páté městské části
■ Překvapila vás rezignace starosty Radka Klímy?
■ Jak podle vašeho názoru vedl městskou část Praha 5?
■ Má nový starosta Pavel Richter možnost rok a půl před volbami něco změnit?
■ Co od změny vedení radnice očekáváte?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu
zuzana.purova@a11.cz
INZERCE V5-0410

Den otevřených dveří
úterý 25. dubna 2017 od 10 do 15 hodin
Přijďte si prohlédnout naše prostory,
nahlédněte do tříd a využijte možnosti
setkat se s učiteli a dětmi!

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ

PRAHA

11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

kontakt: alena.valentova@parklane-is.com
+420 251 560 531, +420 603 883 355
Nad Bertramkou 10, Praha 5 - Smíchov

www.nessie.cz

www.vase5.cz

9

osobnost Prahy 5

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV KARLA JERIE

Karel Jerie je významný český kreslíř komiksů, malíř
a ilustrátor. 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“
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. K jeho čtyřicátým narozeninám probíhá
od 7. dubna do 7. května v Galerii Portheimka velká
retrospektivní výstava jeho děl pod názvem „XL“.

Karel Jerie:
Pro mne je Smíchov bránou do Prahy
● Kdy jste začal malovat a kreslit? Bavila vás výtvarná výchova na základní
škole?
Možná se budete smát, ale patřím mezi
ty, kteří se o svůj obor zajímali od dětství.
Odmalička jsem hodně maloval a na základní škole už měl svůj výtvarný směr jasný.
● Kdo nebo co z vás přivedlo k tomu, že
jste se rozhodl studovat výtvarné umění?
V dětství mne podporovala a výtvarně inspirovala moje babička. Později to byl můj
učitel v Lidové škole umění Jan Nevan. Jeho zásluha na mém výtvarném projevu je
nepopiratelná. Nepřímo jsem byl ovlivněn
obrazy Zdeňka Buriana, které mne od dětství fascinují se stále stejnou intenzitou.
Jeho úžasné černobílé kvaše prostě nemají
ve světě konkurenci.
● Vystudoval jste malbu na AVU. Jak
jste se dostal ke komiksům a co vás na
nich baví?
Komiks i malba jsou v mé tvorbě tak úzce
propojeny, že je lze těžko rozdělovat. V komiksech používám malířské techniky a naopak moje obrazy mají v mnoha případech
komiksové náměty. Komiks je ovšem na
rozdíl od volné malby mnohem víc strukturovaný. Je to zcela jiná, a možná by se dalo
říct, i svým způsobem titěrná práce. U volné tvorby se mohu řídit vnitřní inspirací,
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momentální pohnutkou a zapojit prvek náhody i přestože vím, kam obsah plátna
směřuje. V komiksu si improvizaci nemohu
dovolit, tam musí vše do sebe zapadat,
jinak se v tom čtenář nevyzná nebo ztratí.
A co mě na komiksu baví nejvíce? Hlavně
ta možnost vyprávět příběhy z jiných světů, historická dramata nebo komorní příběhy plné emocí a fantazie za pomocí minimálních výtvarných prostředků. Někdy
stačí jen papír a tužka. A přitom může takový komiks zasáhnout čtenáře víc než výpravný velkoﬁlm s milionovým rozpočtem.
● Jak vlastně vzniká komiks, jaký je váš
tvůrčí postup?

Musíte si rozmyslet scénář, rozvrhnout
stránky, navrhnout výtvarnou strukturu
a proﬁl jednotlivých postav a pak to pěkně
krok za krokem přenést na papír. Je to
zdlouhavé a je nutné zapojit rozum a logiku.
● Často svým osobitým způsobem převádíte do komiksů historická témata,
jako je Candide, ale i král Oidipus, spor
o pravost Rukopisů či okupace Československa v roce 1968. Co vás přimělo čerpat z historických námětů? Chystáte se
zpracovat nějaké další?
Práce s historií, mýty a jejich vzájemné
prolínání mě zkrátka baví. Oidipus, Can-

Už jedou, olej na plátně, 190×420, 2008
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dide a Šifra mistra Hanky jsou komiksy,
které jsem si sám vybral. Oidipa z důvodu
obsahu mýtu, který má několik rovin a neměl by zapadnout v zapomnění nebo zůstat jen jako divadelní představení. Candide je moje soukromá záležitost, protože
mne Voltaire uhranul svou nadsázkou, kritikou společnosti i určitou utopií, s kterou
je Candide konfrontován. Při četbě mi obrazy samy vyvstávaly, takže rozhodnutí ho
převést do komiksu bylo okamžité. Velkou
inspirací mi byla i muzikálová verze Candida od Leonarda Bernsteina. K Šifře jsem
se dostal díky Hibimu (Tomáš Matějíček),
což byl tehdejší předseda občanského sdružení Seqence. Při přípravě komiksu jsem
s Hibim vyrazil na několik výprav (Dvůr
Králové, podkroví Goethe–Institutu v Praze, depozitář v suterénu Národního muzea
atd.), kde jsme sbírali hlavně fotograﬁcký
materiál a inspiraci pro jednotlivé scény.
Rok 1968 patří do komiksové série Češi
Mladé fronty a Pavla Kosatíka. Byl jsem
osloven a dostal rok 1968. Takovou nabídku jsem prostě nemohl odmítnout.
● Ve vašem komiksu Candide se objevují
také ﬁlmové repliky. Jaký je váš názor na
současný trend, kdy z mnoha komiksů
vznikají ﬁlmy? Líbí se vám ﬁlmové komiksy, připravujte nějaký?
Na přenesení komiksů na ﬁlmové plátno
není nic špatného. Jde o to, jak se dílo podaří. Když si vzpomeneme na Batmany,
můžeme si sami udělat obrázek, neboť co
režizér to jiné pojetí a leckdy slabší než papírový komiks. Například však Nolanův
Temný rytíř je zážitek, který svým vizuálním pojetím, střihem a kamerou odráží náladu komiksu i přestože ho doslovně nekopíruje. Podobně výtvarně výrazný je ﬁlm
Sin City město hříchu. Pak jsou kreslené
ﬁlmy, které doplňují komiksovou předlohu.
Komiksové ﬁlmy se mi líbí, ale sám zatím
žádný nepřipravuji.

● Píšete si scénáře ke komiksům raději
sám nebo také spolupracujete s jinými
autory? S kým byste rád pracoval?
Některé dělám sám a na jiných spolupracuji se scenáristy. Jsem otevřený nabídkám, takže mi hlavou neprošel obraz
konkrétního či vysněného scenáristy, se
kterým bych chtěl spolupracovat. Když se
mi téma líbí, jdu do toho.
● Který komiks, ať už tuzemský nebo zahraniční považujete za nejlepší a který
naopak moc nemusíte?
Na to se v podstatě nedá odpovědět. Výborných komiksů je hodně. A ty co nemusím, si nemám důvod pamatovat. Ale abych
se z otázky tak snadno nevykroutil, zmíním jeden aspoň pro mě kultovní komiks,
a to je Arnal od Káji Saudka. Co všechno se
Saudkovi podařilo dostat na pouhých 24
stran je neskutečné.
● Jsou české komiksy v něčem odlišné
od zahraničních?
V první řadě jsou tu rozdíly v nákladu.
V zahraničí, a to nemusíme nikam daleko,
třeba do Francie, Německa, Polska, je náklad na vydání daleko větší. Je tam větší
čtenářská základna. U nás se komiks pomalu a jistě prosazuje a shazuje to nesmyslné klišé o tom, že komiksy čtou jen lidé,
kteří neumějí číst knihy. Komiks je literární
a výtvarný útvar vynikající originálním
propojením textu s obrazem. V zahraničí je
po něm větší poptávka a také je tam větší
možnost se komiksovou tvorbou uživit. Zároveň je ovšem ve vyspělejších komiksových státech i větší konkurence. Takže prosadit se není pro autory tak snadné.
● Měl jste nebo máte nějaké vzory, oblíbené autory, výtvarníky?
V Čechách je vzor jasný. Je jím Kája Saudek. A myslím, že každý komiksový výtvarník z mé generace se s ním musel nějak popasovat. Mně se jeho tvorba moc líbí, takže
inspirace byla nasnadě. Ovlivnily mne i ko-

Fantasmagorie, 195x405, akryl, 2005

Super City, olej na plátně, 195×195, 2009
miksy z časopisu ABC. Pak jistě Ondřej Sekora, který je s příhodami Ferdy Mravence
jedním z otců zakladatelů českého komiksu.
● Malujete, komiksy, ale také obrazy,
ilustrujete knihy, podílíte se na výtvarné
podobě internetových stránek. Jak to
zvládáte, kde čerpáte inspiraci?
Kde se dá. Žiji stranou na vesnici, takže
čerpám inspiraci z přírody, z tvarů, se kterými se potkám, ze hry s dcerami, z rozhovorů, z knih, prostě jako každý. Dívám se
kolem sebe a hledám a zkouším. Jiná otázka je, jak vše zvládám? Není to snadné,
v podstatě stále pracuji a jsem rád, když
můžu jen tak odpočívat, což jsou opravdu
výjimečné chvíle.
● Dáváte něčemu ze své tvorby přednost, co děláte raději – malujete obrazy,
kreslíte komiksy, ilustrujete knihy…?
Čemu byste se chtěl v budoucnu věnovat
víc?
To, co dělám, mám rád. Nemohu říct, že
bych něco měl na vrcholu. Spíš, když dlouho maluji komiks, zatoužím si stoupnout
k plátnu a když dlouho stojím u plátna, pokukuji po kresbě. Rád výtvarné styly kombinuji. Pomáhá mi to, abych si udržel nadšení a toho je ve výtvarné práci potřeba.
● Ve vašich komiksech, ale i na obrazech
se často objevují v různých podobách andělé, ale také houby. Proč právě andělé
a houby, co vás na nich zaujalo, fascinuje?
Spojujícím jmenovatelem je, že ať houby
vidíme a známe, nevíme zatím skoro vůbec
nic o jejich původu, fungování v rámci lesa
a jejich schopnostech. Mycelium je vlastně
taková síť, která je běžně oku neviditelná,
a přesto vykonává hotové divy. Podobně
jsou na tom andělé, je to složka nebeských
„vojáků“, o kterých toho také mnoho nevíme, a přesto nás provází v mýtech i umění odnepaměti. Andělé a houby dopřávají
mojí fantazii opravdu široký rámec.

www.vase5.cz
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● Zbývá vám čas na vaše zájmy, záliby, koníčky? Jaké to
jsou, čemu se rád věnujete
kromě malování?
Snad to nevyzní jako klišé,
ale moje práce je opravdu mým
koníčkem. Díky rekonstrukci
domu jsem objevil i své další
schopnost – obkladač, zedník,
opravář…, a díky dětem jsem si
mohl zkusit práci s hlínou, loutkami a práci s papírem. Udělal
jsem skládačky, ﬁgurky a další
věci, které bych jistě jinak neudělal. Něco z toho dám i na výstavu do Portheimky.
● Na výstavě v Galerii Portheimka najdou návštěvníci
mimo jiné také váš nedokončený komiksový příběh Anděla procházejícího pražským
Smíchovem, který si budou
moci dokreslit. Dokážete si
představit, co vznikne, jak
bude obraz vypadat a jak
byste si přál, aby příběh dopadl?
Nepůjde o komiks v pravém
smyslu slova. Na stěně bude natažený několikametrový pruh

papíru, na jehož počátku budou
ze siluety starého Smíchova vystupovat andělé. Já nakreslím
první skupinku a na návštěvnících pak bude, aby se ke mně
připojili a pomohli mi dokončit
velký průvod andělů. Každý
bude mít zkrátka možnost nakreslit si toho svého anděla
strážného.
● Jaký je váš vztah ke Smíchovu, Andělu, Praze 5? Líbí
se vám její současná podoba?
Pro mne je Smíchov bránou
do Prahy. Přijedu Na Knížecí
a musím se rozhodnout kam
dál. Takže na Smíchově začínám, často mám schůzky právě
zde a nakonec zas odtud odjíždím. Oblast Anděla se mi líbí.
Rád se dívám na stavbu Jeana
Novuela a když mohu, čtu si Rilkeho básně na jejích stěnách.
Smíchov pro mne přirozeně
propojil průmysl se zemědělstvím, modernu s původní zástavbou, původní periferii proměnil v centrum. Navíc je zde
„živý duch“, stále se tu něco
děje, ale tak nějak po našem, ne

INZERCE V5-0402

podle cizích vzorů. Mám pocit,
že Smíchov je opravdu svébytná a svérázná čtvrť, která
vždycky překvapí.
● Součástí expozice v Galerii
Portheimka je i ukázka výtvarných prací nejmladších
autorů komiksů. Co byste poradil mladým lidem, kteří se
chtějí věnovat komiksu?
Je to jednoduché: Měli by
stále malovat, malovat a malovat a mít na paměti, že jednotlivá okna komiksu bude sledovat čtenář, na kterém nejvíc
záleží.

● Co považujete za svůj zatím
největší úspěch a jaké jsou
vaše cíle nebo sny? Na čem
aktuálně pracujete a jaké
máte plány?
Mým největším úspěchem je
moje rodina. Úžasná žena a dvě
dcery. Bez nich by pro mě moje
profesní úspěchy měly sotva
poloviční cenu. Nejaktuálnější
projekt, na kterém nyní pracuji, je dokončení třetího závěrečného dílu Candida, který by
měl vyjít na začátku příštího
roku. Držte mi palce, ať se mi
dílo daří. Díky.

Karel Jerie
Malíř, ilustrátor a komiksový kreslíř
■ narozen 16. 3. 1977 v Praze
■ v letech 1993–1997 absolvoval Výtvarnou školu Václava
Hollara
■ v letech 1999–2005 studoval na AVU v Praze obor malba
(1999–2001 ateliér Antonína Střížka, 2001–2005 ateliér Michaela Rittsteina)
■ vedle malby se zabývá tvorbou komiksů a ilustrací, podílí se
na výtvarné podobě internetových stránek www.komiksarium.cz a www.transformotor
INZERCE V5-0419

%$ )%#"&""(!&
*%$  "(!& 
&( ( )('*
(%$ )%#
(&"&'! #
"%$& ("'"%$ "$ (
Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT
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CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
OD 14. 4. DO 28. 4.
CHARITY PHOTO EXHIBITION
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SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017 V 17:00
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OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5
VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ
HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

Zapojte se do tvorby nové pražské čtvrti!

Dnes nevzhledné a nevyužívané území v prostoru bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov,
za pár let nové domy, byty, kanceláře, obchody, restaurace, školy, ulice a parky... Jaká by měla být veřejná
prostranství a vybavenost budoucí čtvrti na Praze 5? Do projektu Smíchov City ted můžete promluvit i Vy!

Jak se můžete zapojit?
❐ Vyplňte online dotazník!

Od dubna do května proběhne podrobný sociologický průzkum realizovaný nezávislou agenturou. Své podněty můžete
sdělit také přes online verzi dotazníku na smichovcity.praha5.cz.

❐ Přijďʼte se podívat na výstavu v Malé galerii MČ Praha 5, Štefánikova 13–15.

Výstava se otevře 26. dubna 2017 v 17:00 a potrvá do 3. června. Otevřeno pondělí–pátek, 13:00–18:00.
Každý čtvrtek od 17:30 se konají komentované prohlídky výstavy.

❐ Plánujme společně na veřejných setkáních:

13. května a 27. května 2017 v 15:00 se uskuteční plánovací procházky dotčeným územím s navazující diskuzí nad
mapou, sraz v Malé galerii MČ Praha 5.
3. června 2017 završíme výstavu i zapojení veřejnosti. Můžete se těšit na workshop, diskuzi i neformální zábavu.

Více informací na smichovcity.praha5.cz

bydlení

Co na terasu?
Markýzu nebo pergolu se stahovací střechou
Máme tu konečně jaro, krásné dny pomalu
přichází a nás to začíná táhnout ven, do
zahrady a na terasu.
nes se dozvíme o možnostech jak nejlépe zaclonit terasu. Na to jsem
se zeptala technika Honzy
z ﬁrmy SUNPROF, která má
svou vzorkovnu nebo chcete-li
showroom v Řeporyjích.

D

● Tak jak to tedy je? Co je na
terasu nejvhodnější?
Každý systém má své přednosti. Základní rozhodnutí je,
zda chcete terasu zaclonit pouze proti slunci, nebo ochránit
i před deštěm. Pokud požadujete pouze stín, bude správnou
volbou markýza. Ztlumí ostrý
sluneční svit, terasa nebude
rozpálená a odpolední kávu si
konečně vychutnáte. V případě,
že na terase trávíte více času
a nechcete si nechat zkazit odpolední či večerní posezení deštěm, pak je jasnou volbou pergola se stahovací střechou.
● Proč zrovna pergola se stahovací střechou?

Je krásná. Poměr ceny a její
užitné vlastnosti nám vycházejí
nejlépe právě u této pergoly.
Konstrukce je z hliníku, takže
bezúdržbová, s velmi elegantní
povrchovou úpravou antracitbrush. Střecha je z technické třívrstvé textilie, plně zastiňuje
i odvádí vodu. Je možné ji doplnit o LED osvětlení, které dělá
patřičný wow-efekt a především
ji lze motorem stahovat, což považujeme za její hlavní výhodu
oproti přístřeškům z tašek, polykarbonátu či skla. Odolává větru až 117 km/hod. a lze ji doplnit i stejně odolnými bočními
a čelními roletami z průhledného materiálu screen.
● Vraťme se ještě k markýzám.
Markýzy sice nejsou tak odolné na vítr a déšť, mají ale velkou výhodu, že se při zatažení
schovají do elegantní kazety na
stěně domu a nikde nezůstávají
žádné sloupy, okapy, krokve.

Pokud je terasa orientována na
západní stranu, je možné markýzu doplnit o spouštěcí volán,
který velmi pomůže při zastínění nízkého slunce. Většinou
se ovládají motorem, otřesovým čidlem na vítr a dálkovým
ovladačem.
● Jaké typy a rozměry dodáváte nejčastěji a v jakých cenových relacích se pohybujeme?

Typů je mnoho a všechny výrobky, které dodáváme, jsou na
míru, jak si přeje zákazník.Volitelné jsou rozměry, barvy konstrukcí i látek. Letos je nejoblíbenější barvou konstrukce
antracit, dále pak bílá, slonová
kost, stříbrná. U látek vede bílá,
krémová, světlá káva, šedá.
Pruhům a jiným vzorům na
markýzách už zdá se, odzvonilo, i když některé nové vzory

INZERCE V5-0438

sunprof.cz
rolety

●

žaluzie

●

markýzy

●

sítě

Vzorková prodejna otevřena po–pá od 10.00 do18.00
Smíchovská 1 Praha 5 – Řeporyje
mobil. 603 295 070, www.sunprof.cz, info@sunprof.cz
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bydlení
jsou velmi zajímavé. Dá se říci,
že nejčastěji dodáváme kazetovou markýzu 5x3m za cenu cca
75 tis. Kč. a pergolu se stahovací střechou s integrovaným
LED osvětlením v rozměru
6x4m za cenu cca 200 tis. Kč.
● To je mnoho peněz, proč si
nemám koupit markýzu či
pergolu raději v hobby marketu?
Tyto výrobky nelze srovnávat.
Pokud ale máte malou chatku, či
bydlíte v pronájmu je asi rozumnější šetřit a pořídit něco takového. Markýzy a pergoly, které
nabízíme mají životnost 20–30
let, díly jsou mnohem robustnější, dílenské a technické zpracování je na jiné úrovni.
● Nabízíte, že bude s Vašimi
klienty jednat od první chvíle
až do okamžiku předání díla
vždy jen jedna osoba, jejich

technik. Jaké to přináší výhody?
Jistě znáte, když si objednáváte cokoli na míru, jaké to
může přinést zmatky. Nebudu

je vyjmenovávat, byl by to
dlouhý odstavec. Po téměř 20ti letech zkušeností, jsem přesvědčen, že zákazník velmi ocení, když bude od začátku do

konce komunikovat vždy pouze
se svým technikem, který pomůže vyřešit problém a navrhnout nejvhodnější řešení,vše
technicky a obchodně zpracuje
do nabídky, ohlídá a domluví
termín instalace, zúčastní se
montáže a předá dílo. Já nebo
bratr Jiří zpracujeme návrh řešení a cenovou nabídku pro zákazníka samozřejmě nezávazně.
● O čem si budeme povídat
příště?
No, pokud si chcete povídat
znovu o slunečních clonách,
můžeme se zaměřit na možnosti venkovních stínících systémů – hliníkové či textilní rolety, horizontální žaluzie. Ale
nejlepší je jmenované produkty
vidět a na místě se poradit. Nejlepší bude, když navštívíte naší
vzorkovnu v Řeporyjích.

Parkování v Praze 13?
Velký problém
Problémy s parkováním podcenila Praha
13. Po zavedení zón placeného stání v páté
a šesté městské části loni v srpnu začali
řidiči parkovat v okrajových částech Prahy,
tedy i na třináctce. A místní lidé tak mají
potíže zaparkovat.

„Z

avedením
takzvaných modrých zón
v Praze 5 a 6 se problém přesunul na okrajové městské části. Řidiči odstaví své
vozy v Praze 13 a dál pokračují
městskou hromadnou dopravou,“ potvrdila Eva Libigerová,
tisková mluvčí Prahy 13 s tím,
že nejhorší situace je kolem stanic metra a veřejných budov.
O zavedení parkovacích zón
na pětce a šestce se přitom hovořilo řadu let, projekt byl několikrát odložen a třináctka tak
měla dostatek času se připravit.
Teď se městská část rozhodla
kritickou situaci řešit zavede-

ním parkování s parkovacím kotoučem. Opatření bude platit od
1. července, zkušebně bude zavedeno v ulici Na zlatě, části
ulice Petržílkova (u pošty a před
stavbou Smart bytů), v ulici Archeologická (na malých parkovištích u OC Lužiny) a v ulici
Hábova (malé parkoviště u kotelny za poštou Stodůlky).
„Aby se mohli občané vyjádřit k efektivitě a případnému
dalšímu rozšíření tohoto parkovacího opatření, pořádá naše
městská část v rámci místní
Agendy 21 veřejné projednání,
které se uskuteční v pondělí 15.
května od 17 hodin v obřadní

Parkování v Praze 6 v prvních dnech po zavedení zón.
síni radnice (Sluneční náměstí
13),“ doplnila mluvčí Eva Libigerová. Na podzim potom třináctka plánuje uspořádat
v rámci Agendy 21 veřejné projednání možnosti zavedení zón
placeného stání. „Pak se vedení
Městské části Praha 13 rozhodne, zda budou ZPS zavedeny,“
dodala mluvčí.
Praha 5 si zavedení parkovacích zón v podstatě pochvaluje,
potíže se objevují jen v hraničních částech, změnit by chtěla
pětka i pravidla pro vydávání

oprávnění, především ceny
v případě parkovacích oprávnění pro podnikatele a živnostníky, obyvatele bez trvalého pobytu, ale dlouhodobě v městské
části žijící a lidi, kteří poskytují
zdravotní a sociální péči.
Například Praha 6 požaduje,
aby se parkovací zóny rozšířily
do celé městské části, pětka očekává přijmutí celopražského řešení, které sjednotí pravidla pro
všechny Pražany a zabrání přelévání problému z jedné městské části na druhou

www.vase5.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

Tradiční pálení čarodějnic a pivní festival se
po roce vrátí na prostranství před
Břevnovským klášterem. Letos ale oslavy
potrvají dokonce tři dny, začnou
připomenutím 110. výročí povýšení
Břevnova na město. Vstup na všechny tři
břevnovské akce je zdarma. Akci pořádá
Spolek břevnovských živnostníků.

Užijte si prodloužený víkend

u Břevnovského kláštera
lavit se na Břevnově začne v sobotu 29. dubna, od
10.00 hodin zde vypukne
akce 100 let Břevnova – 10 let
poté….
Celý den se ponese v historickém duchu. Vystoupí Patrola
Šlapeto, Staropražští heligonkáři, Josef Švejk a C.K.Šraml,
Šmrnc, Cimbálová muzika, kejklíři a žongléři. V areálu bude
i poštovní úřad s prodejem pohlednic historického Břevnova
s příležitostným razítkem ke
dni oslav a také u kováře si návštěvníci budou moci sami vyrazit pamětní minci. Návštěvníci se budou moci na akci od 12

S

do 16 hodin bezplatně dostat
historickou tramvají, která bude jezdit na trase Vypich, Břevnovský klášter, Pražský hrad,
Hradčanská a zpět. Po celý den
budou zpřístupněny i prostory
Břevnovského kláštera.

plněním různých úkolů a soutěží k historii města Břevnova.

Soutěž v pití
piva na čas
Návštěvníkům své stánky
otevře pětadvacet řemeslníků
a farmářů, čepovat se bude šest
druhů piv z pivovarů Herold
a Plzeňský Prazdroj v prodeji
budou i točené limonády. Budou se také opékat buřty, kdo je
nebude mít z domova, bude si je
moci zakoupit na místě. Hranici zapálí převor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek a předseda spolku Tomáš
Hudera.

Oheň zapálí
převor kláštera
Hned v neděli 30. dubna také
od 10.00 hodin kolem kláštera
začnou 16. jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic. Letošní ročník je ozvláštněn rodinnou GPS orientační hrou po
historii Břevnova, hledáním pamětních a významných míst,

Slavnosti na Břevnově zakončí v pondělí 1. května od
12.00 hodin 3. První Pivní Máj.
Svoji produkci představí dvacítka českých a moravských minipivovarů. Návštěvníci dostanou jedinečnou příležitost
ochutnat výrobky od vybraných
minipivovarů z celého Česka,
celkem bude na čepu zhruba
osmdesát druhů piv.
Kromě ochutnávání piva se
také bude soutěžit, a to v pití
piva na čas nebo ve vytrvalostním držení plného tupláku.
Návštěvníci také zvolí nejoblíbenější pivovar. K poslechu
a tanci bude hrát živá hudba.
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Vraný

Zlonice
Zichovec

Třebíz
Kamenný
Most

SLANÝ

Odolena
Voda

Kostelec
n. Lab.

Otvovice
Klecany

Vinařice
Stochov

Oslovte nové
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz
tel. 602 444 693

Libušín
Buštěhrad

Tuchlovice

KLADNO

Lány

Vel. Dobrá
Unhošť

Běleč

Chýňava

Letňany

Suchdol

Vinoř

Horní
Zeleneč
Prosek
Počernice
Vysočany Černý
Jirny
Most
Klánovice
Holešovice
Dejvice
Malešice
Hostivice
Dolní
Liboc Veleslavín
Vinohrady
Počernice
Újezd
n. Lesy
Červený
Úvaly
Řepy
Štěrboholy
Újezd
Stodůlky
Krč
Sibřina
Zličín
Smíchov
Chodov
Rudná
Háje
Branik
Hlubočepy
Uhříněves

Vysoký
Újezd
Mořina

Zbraslav

Dobřichovice
Řevnice

Halouny

ŘÍČANY

Libuš
Průhonice

Mukařov

Radotín
Černošice

Broumy
Zdice

BRANDÝS N. LA B.
– ST. BOLESL AV
ČELÁKOVICE

Kobylisy

Modřany

BEROUN

Třeboradice

Horoměřice

Loděnice

Žloukovice
Hudlice

Zdiby

Roztoky

Číčovice

Dolní
Břežany
Vrané
n. Vlt.

Davle

Jesenice

Strančice
Vel. Popovice

Jílové
u Prahy

Kamenice

Žebrák
Hořovice
Komárov
Zaječov

16

www.vase5.cz

Velký
Chlumec
Hostomice

650 000
Západ
58 400
Jih
57 600
Sever
62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200
Praha

Líbeznice

Libčice
n. Vlt

www.nasregion.cz

931 900
výtisků

volný čas

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO TAIKO

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky
ve velké části světa. Svátky jara oslavují
lidé různých zemí, vyznání i kultur.
Velikonoce, stejně jako Vánoce provází
množství tradic a zvyků, které se místně
liší. K velikonočním svátkům v Praze také
již tradičně patří velikonoční trhy.

Jak to bylo

o Velikonocích
elikonoce, stejně jako Vánoce stále provází nepřeberné množství pohanských i křesťanských zvyků,
které se někdy zcela prolnuly.
Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením 40denního postního
období, které přichází po veselém masopustu. Křesťané si
v tento týden připomínají utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. V poslední týden dlouhého postního období má každý
den své pojmenování a zvyky.
■ Květná (Pašijová) neděle –
šestá, poslední neděle postní,
kdy bývají kostely vyzdobeny
květy vrby, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid
vítal Ježíše. Slaví se památka

V
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vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma.
■ Modré pondělí – v kostelech
se vyvěšují modré látky.
■ Šedivé úterý – bývalo dnem
velkého jarního – velikonočního úklidu. Hospodyňky vymetaly pavučiny, bílily stavení,
čistila se okna a upravovala zahrádka i okolí domu.
■ Škaredá (černá) středa –
vymetaly se komíny. Lidé se neměli mračit, jinak by se museli
mračit (škaredit) každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš
zradil Krista – škaredil se na
něj.
■ Zelený čtvrtek – kněží v kostelech v tento oblékali zelené
mešní roucho. Naposledy zvoní

kostelní zvony, pak umlknou až
do Bílé soboty, „odlétají do Říma“. Místo zvonů děti s velkým
nadšením procházely krajem
s nejrůznějšími klapačkami
a řehtačkami. Při křesťanské
mši omýval biskup a řeholní
představení nohy 12 starcům,
stejně jako Kristus apoštolům
při Poslední večeři.
■ Velký (bolestný, tichý) pátek – je dnem smutku, protože
Ježíš byl vyslýchán, odsouzen
a ukřižován. Nekonala se mše,
v kostelech se upravoval „Boží
hrob“, předváděly se pašijové
hry a procházela se křížová cesta na památku Ježíšova utrpení
a bolesti. Nesmělo se pracovat,
pít mléko, jíst vejce ani kouřit.
■ Bílá (veliká, provodní) sobota – den, kdy byl Ježíš sejmut z kříže a uložen do hrobu.
Doma lidé vařili a pekli mazance a beránky, zdobila se vajíčka,
muži a chlapci pletli pomlázky.
Lidé si také omývali obličej sněhem nebo studenou vodou, aby
byli po celý rok zdraví.
■ Velikonoční neděle (Boží
hod velikonoční) – den vzkříšení Ježíše Krista – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně je největším svátkem celého liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele – velikonoční
nádivka, skopové a jehněčí maso, holoubata, beránek, mazanec, chléb, vejce, víno apod.
■ Velikonoční (červené) pondělí – den veselých lidových
oslav a bohatého hodování.

V tento den se mělo darovat
červené vejce, proto také „červené pondělí“. Chodilo se na
pomlázku, původně pohanský
magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, kdy muži čerstvými metlami z vrbového proutí – pomlázkami vyháněli z žen
nemoci a polévali je mocnou živou vodou. Ženy je za to odměňovaly zdobenými vejci jako
příslibem skrytého, budoucího
života. Tento zvyk – koleda se
dodržuje dodnes.

Velikonoční akce
v Praze
Největší a nejznámější velikonoční trhy na Staroměstském náměstí nabídnou v desítkách stánků prostřednictvím
prodejců typické velikonoční
zboží, dárky a dekorace. Jarní
trhy nabídnou lidovou zábavu,
ukázky tradičních zvyků a řemesel i dobré jídlo. Atmosféru
českých obyčejů podtrhne také
čistě folklorní program a nabídka klasických českých jídel.
Stánky velikonočních trhů na
Václavském náměstí nabídnou
jako každoročně široký výběr
tradičního velikonočního zboží.
Stejně jako každý rok budou
velikonoční trhy na náměstí Republiky nabízet širokou nabídku tradičního velikonočního
zboží. Trhy na Pražském hradě
potrvají od 7. do 17. dubna. Pro
návštěvníky je každý den připraveno předvádění z některých tradičních řemesel.

zdraví

Péče o chrup dětí
v mladším předškolním věku
Patříte mezi ty, kdo o dentální hygieně pro předškoláky
zatím jen slyšeli? Pak byste měli vědět, že zubař dobře ví,
z jakého důvodu vás s dítkem na takové ošetření posílá.
ústní hygienou dítěte by měli rodiče
začít co nejdříve po prořezání prvních zubů, tzn. asi v 6 až 8 měsících
věku. Počáteční odpor dítěte nesmí rodiče
odradit. Pouze důslednost a pravidelnost
čištění chrupu vede k úspěchu v osvojení
tohoto návyku. Zpočátku není nezbytně
nutné používat zubní kartáček. Po prořezání prvního až druhého dočasného zubu
lze odstraňovat zubní povlak a zbytky potravin gumovým prstovým kartáčkem, který si rodič nasadí na svůj ukazováček – název pomůcky je prsťáček. Čím dříve si však
dítě na zubní kartáček zvykne, tím je pravidelná péče o první dočasné zuby účin-

S

nější. U nejmenších dětí, kterým se dočasné zuby začínají právě prořezávat, je možné používat jednosvazkový kartáček, pro
účinné čištění samostatného zubu.
Dočasné zuby by měli rodiče čistit 2krát
denně s použitím malého množství ﬂuoridované dětské zubní pasty. V tomto věkovém období si dítě ještě neumí vypláchnout
ústa a vyplivnout zbytek zubní pasty a téměř veškerou zubní pastu, aplikovanou na
zubní kartáček, spolkne, v tomto malém
množství, však nelze dítě přeﬂuoridovat.
V mladším předškolním věku čistí zuby
výhradně rodiče, jelikož dítě nemá dostatečně vyvinuté motorické schopnosti a není

schopno zkontrolovat přítomnost zbylého
plaku.
Přibližná časová posloupnost prořezávání dočasných zubů je:
■ 6–8 měsíců věku dítěte se prořezávají
dva dolní řezáky
■ 9–12 měsíců věku dítěte se prořezávají
boční dolní a všechny čtyři horní řezáky
■ 12–16 měsíců věku dítěte se prořezává
horní i dolní první dočasná stolička (dvě
dole + dvě nahoře)
■ 16–20 měsíců věku dítěte se prořezávají
všechny čtyři špičáky (dva dole + dva nahoře)
■ 20–30 měsíců věku dítěte se prořezává
druhá dočasná stolička (dvě dole + dvě
nahoře)
Správný počet založených mléčných zubů je tedy 20. Příště se dočtete o dětech ve
školním věku.
Kolektiv Arbes+ dentální hygiena

INZERCE V5-0429

dentální hygiena

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz

www.arbesplus.cz

Postarejte se o zuby,
my se zatím postaráme
o vaše děti
Poskytujeme dentální hygienu pro děti
a dospělé, kdy máte v čekárně zajištěné
hlídání, zatímco se o Vás postarají naše
dentální hygienisty. Společně s Vámi,
Vašemu dítěti vyčistíme profesionálně zoubky
a společně se naučíte, jak se nejlépe starat
o dutinu ústní, aby zuby neohrožoval zubní
kaz a další nebezpečná onemocnění
dutiny ústní.

Využijte příspěvků zdravotních pojišťoven

každý
čtvrtek
dentální
hygiena
s hlídáním
dětí

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

www.vase5.cz
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servis

Velkoobjemové kontejnery
pro sběr bioodpadu
Hrazeno z rozpočtu
MHMP
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 celou 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.

K

15. 4. 13.00–16.00
■ Na Homolce (proti č. 16)
22. 4. 13.00–16.00
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
29. 4. 13.00–16.00
■ Kroupova x Kutvirtova

30. 4. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej
6. 5. 13.00–16.00
■ V Klukovicích x Bublavská
7. 5. 13.00–16.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
13. 5. 13.00–16.00
■ Butovická x Mezi lány
14. 5. 13.00–16.00
■ V Břízkách (č. 11)
20. 5. 13.00–16.00
■ Musílkova x Schodová

27. 5. 09.00–12.00
■ Holyňská x Švábova
3. 6. 13.00–16.00
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12)
4. 6. 13.00–16.00
■ Baldové x Vejražkova
10. 6. 13.00–16.00
■ U Nesypky x U Plátenice
17. 6. 13.00–16.00
■ Lumiérů x Skalní
24. 6. 09.00–12.00
■ Nad Hus. sady x F. Šrámka

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5
16. 4. 9.00–12.00
■ Butovická (proti č. 74)
16. 4. 9.00–12.00
■ U Šalamounky x nám. J.
Machka
23. 4. 9.00–12.00
■ Hlubočepská (č. 31a)
23. 4. 9.00–12.00
■ U Malvazinky (č. 24)
30. 4. 9.00–12.00
■ V Cibulkách x Na Výši
30. 4. 9.00–12.00
■ Pod Hájem x U Pernikářky
7. 5. 9.00–12.00
■ Kvapilova (mezi č. 3-5)
7. 5. 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova
14. 5. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
14. 5. 9.00–12.00
■ Na Hutmance x U Waltrovky
21. 5. 9.00–12.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
21. 5. 9.00–12.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská
28. 5. 9.00–12.00
■ Holubova x Pechlátova
28. 5. 9.00–12.00
■ U Sm. hřbitova x K vodojemu

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Puchmajerova

Klikatá

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 1 m3 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
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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

servis

Kontejnery

Kontejnery

společnosti Regios

společnosti Pražské služby

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, rozpouště-

N

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

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 kontejnerů dále 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, rozpouštědla, 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.

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
5. 5.–6. 5.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Urbanova (pod č. 20)

12. 5.–13. 5.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ U Šalamounky x K Měchurce
19. 5.–20. 5.
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ U Jinonického rybníčka (proti č. 7)
26. 5.–27. 5.
■ Nad Klikovkou (u č. 11)
■ Na Hutmance x U Waltrovky

18. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)
19. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
20. 4. 16.00–20.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
21. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Pekařská x Vidoulská
■ Grussova (za separací)
24. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici

25. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
26. 4. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
27. 4. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
28. 4. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24 (u separace)
■ Borského (parkoviště u supermarketu)
Zdroj: MČ PRAHA 5
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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.: 602 444 693

www.vase5.cz
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školství

Pětadvacet let
PŘIPRAVILA HEDVIKA NEVEČEŘALOVÁ

Gymnázia Nad Kavalírkou
Gymnázium Nad Kavalírkou, škola
s nejkrásnějším výhledem na Prahu,
oslavuje v tomto roce významné jubileum –
25. výročí svého založení. Branami školy za
ta léta prošly stovky spokojených
absolventů, z nichž většina zúročila
výsledky svého studia dalším vzděláváním
na vysokých školách.
áročným studiem žáky
provází
aprobovaný
a přívětivý pedagogický
sbor. Naši žáci dosahují pravidelně sportovních ocenění i čelných umístění na olympiádách

N

nejrůznějšího druhu. A to je důkaz, proč je naše gymnázium
i přes velkou konkurenci ostatních pražských víceletých gymnázií tak úspěšné. Budova školy prošla v posledních letech

rozsáhlými úpravami a modernizací. Žákům tak může nabídnout bohatě vybavené odborné
učebny, studovnu s knihovnou,
víceúčelové hřiště či venkovní
amﬁteátr.
Samozřejmostí pak je internetové připojení dostupné po
celé škole. Nesmíme zapomenout zmínit i velmi oblíbenou
školní jídelnu.
V rámci oslav jubilea probíhá
mnoho zajímavých doprovodných akcí. První akcí byl tradiční maturitní ples gymnázia, na
němž bylo 25. výročí školy zahájeno.
Dalším zajímavým počinem
je výstava studentských výtvarných děl v historických prosto-

rách galerie Portheimka, kterou mohou všichni zájemci navštívit od 6. dubna po celý měsíc.
Pro absolventy našeho gymnázia, kteří si budou chtít
zavzpomínat na svá středoškolská léta, bude v červnu připraven speciální den otevřených
dveří. Program všech zmíněných akcí i těch, které budou
následovat, bude k nahlédnutí
na internetových stránkách
gymnázia.
Co tedy závěrem popřát našemu gymnáziu k pětadvacetinám? Ať je do dalších let stále
tou příjemnou a kvalitní institucí, která v sobě snoubí tradici
i nové moderní studijní možnosti.

Rodiče mohou
zapisovat děti do školek
Od tohoto týdne mohou rodiče zapisovat děti do školek, které
zřizuje pátá městská část. Učinit tak letos poprvé mohou díky
speciální webové aplikaci.
u najdou na odkazu zapisdoms.praha5.cz. Až do
2. května mohou on-line
vyplňovat přihlášku do vybrané
školky, v dalších několika dnech
budou žádosti zpracovány a následovat bude samotné přijímací řízení.
Od aplikace si pátá městská
část slibuje jednak větší komfort pro rodiče, kteří mohou vyplnit a vytisknout přihlášku doma, on-line také získají veškeré
potřebné informace o mateřinkách, počtu volných míst, termínů dnů otevřených dveří
a termínů odevzdání přihlášek,

T
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jednak i transparentnější, efektivnější a rychlejší zápis.
„Rodiče tak budou mít nejen
všechny potřebné informace,
ale i vhled do procesu přijímacího 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,“ doplnil.
Zápis do školek proběhne ve
třech fázích, od 10. dubna do
2. května budou rodiče vyplňovat přihlášku na internetu, vytisknou si ji, nechají 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 dis-

pozici 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.
Zápis do mateřinek byl letos
odsunut až na květen z toho důvodu, že se měnil termín zápisů
do základních škol. Koná se
nově až v dubnu, a to z toho důvodu, aby ubylo odkladů povinné školní docházky. Na konci
měsíce už tak bude jasné, kolik
dětí má odklad a zůstane ještě
rok ve školce.
Dítě, které nastupuje do mateřské školky, by se mělo umět
svléknout a obléknout, najíst se
lžící nebo třeba pít ze skleničky
nebo hrníčku a také si říct, že se
mu chce na záchod.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 04: ‚‚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 české přísloví.

INZERCE V5-0424

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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str. 21–23 Rozhovor se scénáristou Lumírem Tučkem

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

PrDeL

4

49 Kč

JIŘÍ KOŠTÝŘ

Dubnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL

LETENSKÁ PLÁŇ

PRAHA

11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

volný čas

Národopisná slavnost
Další ročník oblíbené Národopisné slavnosti
je naplánován na květen v Kinského
zahradě na Smíchově. Odehrávat se bude
v prostoru kolem Národopisného muzea
v Letohrádku Kinských.
olklorní festival vypukne
20. května a potrvá až do
neděle. Jde již o osmnáctý ročník Národopisné slavnosti, každoročně ji pořádá Národopisné muzeum Národního

F

muzea, Národní informační
a poradenské středisko pro kulturu útvar Artama a Sdružení
pro dětskou taneční tvořivost.
Festival je jediný svého druhu
v Praze. Jeho cílem je přiblížit

z Jihlavy. Mezi odkazy folkloru
zde ve speciálním odborném
programu bude představena
skřípácká muzika Jihlavska,
která byla čerstvě zapsána na
národní Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové
kultury České republiky.

PŘIPRAVILA RED, FOTO NÁRODNÍ MUZEUM

na Smíchově

hodnoty českého folkloru vytříbenou formou z hlediska odborného i uměleckého.
Program slavnosti je v letošním roce zaměřen na významný český region, a to Horácko,
vymezený zhruba Českomoravskou vrchovinou, a tedy kulturně spojující Čechy s Moravou.
Typická je pro tuto oblast tradiční lidová kultura múzická
i výtvarná.
Folklorní obraz Vysočiny
představí dva významné soubory, z české strany soubor Kohoutek z Chrudimi, ze strany
moravské soubor Pramínek

Národopisná slavnost
na Smíchově
Sobota 20. května
■ 15.00 Slavnostní zahájení – odborný pořad Na skřípáckou
notu – představení jednoho z nejvýznamnějších fenoménů
naší tradiční lidové kultury s ukázkami hry skřípácké muziky
z Jihlavy (doc. L. Tyllner)
■ 17.00 Vysočinou – komponovaný pořad věnovaný vybraným jevům horáckého folkloru, Kohoutek z Chrudimi a Pramínek z Jihlavy (J. Langhammerová)
■ 13.00–17.00 Předvádění rukodělné výroby
Neděle 21. května
■ 14.30 Obrazy Horácka – folklorní uměleckou tvorbu inspirovanou Horáckem představí soubory Kohoutek z Chrudimi
a Pramínek z Jihlavy (J. Langhammerová)

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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Kontaktní telefon řidiči: pan Radek Budka 603 820 358
Lékaři: MUDr. Olga Svobodová 775 612 965
Zdravotniční záchranáři: Mgr. František Klein 603 222 415

JURIS REAL, spol. s r.o.

INZERCE V5-0412

Záchranná služba ASČR Praha-západ přijme řidiče pro dopravu
nemocných a raněnných, dále řidiče vozidla zdravotnické
záchranné služby, zdravotnické záchranáře a lékaře.

Společná realitní
a advokátní kancelář

INZERCE V5-0431A

Objednávky lze volat na tel. 14 444 nebo 14 333

INZERCE V5-0431B

ZS ASČR PZ nabízí
zajištění přepravy pacientů do a z nemocnice
na území Hl. města Prahy a okolí.

auta

Přehled autosalonů v Praze 5
Plánujete si v letošním roce
koupit nové auto nebo
potřebujete opravit to
stávající? Kam si dojet
vybrat nový vůz v páté
městské části, jaké značky
aut místní autosalony
zastupují a kde se budou
věnovat závadám na vašem
vozidle?

ZDROJ: WEBOVÉ STRÁNKY AUTOSALÓNŮ

AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM a.s.
Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, Kia
Pobočka: Borského 876,
152 00 Praha 5 – Barrandov
Pobočka: K Barrandovu – ojeté vozy,
K Barrandovu, Praha 5 – Barrandov
www.klokocka.cz
AUTOSALON DOMANSKÝ
Citroën, Hyundai, Peugeot
CENTRUM PEUGEOT – Tlumačovská 1298
www.domansky.cz
EMIL FREY
Subaru, Suzuki,KIA, Toyota
Pekařská 5
www.emilfrey.cz
FEMAT RADOTÍN, s.r.o.
Škoda
Výpadová 2313
autosalon.femat.cz
PORSCHE PRAHA – SMÍCHOV
VW, Audi, Škoda, Seat, Bentley, Lamborghini
Vrchlického 31/18
www.porsche-smichov.cz

AUTOSALON AMG
Mercedes-Benz
Plzeňská 152/162
www.mercedes-praha.cz

MERCEDES-BENZ ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Mercedes-Benz
Bavorská 2666/16
www.praha.mercedes-benz.cz
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
Honda
Bucharova 2641/14
www.honda.cz

BS AUTO PRAHA, s.r.o.
Opel, Chevrolet, Saab, Nissan
Za Opravnou 1
www.bsauto.opeldealer.cz
AUTOSALON A AUTOSERVIS DAJBYCH
Jaguar & Land Rover, Toyota, Lexus
Weberova 1234/1a
www.dajbych.cz
AUTO STYL, a.s.
Škoda, Volkswagen
Jeremiášova 3
www.auto-styl.cz
LEXUS PRAHA SMÍCHOV
Lexus
Donátova 1225
www.lexus.cz
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INVELT PRAHA
BMW, MINI, ALPINA,
Jeremiášova 5
www.invelt.com

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Škoda
Nušlova 2515/4
www.prerost-svorc.cz

SUBARU ČR, s.r.o.
Subaru
Pekařská 638/5
www.subaru.cz

RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o.
Renault, Dacia
Helsinská 166/2
www.rpz.cz

TOYOTA LOUWMAN PRAHA
Toyota
Sárská 2664/3
www.toyota-louwman.cz

AUTO PALACE BUTOVICE, s.r.o.
Hyundai
Bucharova 1186/16
www.autopalace-butovice.cz

HYUNDAI MOTOR CZECH, s.r.o.
Hyundai
Siemensova 2717/4
www.hyundai.cz

TOYOTA CENTRAL EUROPE – CZECH, s.r.o.
Toyota
Bavorská 2662/1
www.toyota.cz

AUTA MOTOL, s.r.o.
Citroën, Honda
Za Opravnou 1
www.citroen-praha.cz, www.honda-praha.cz

AUTO STODŮLKY
Volvo
Bavorská 126
www.autostodulky.com

AUTO JEREMIÁŠOVA, s.r.o.
Mazda, Mitsubishi, Toyota, Lexus a Kia
Jeremiášova 2599/1a
www.autojeremiasova.cz

veřejný prostor

Multifunkční domy
na Lužinách
Tři verze projektu polyfunkčních domů OC
Lužiny předložil investor a architektonická
kancelář třinácté městské části. Podle
zpracovaného dokumentu EIA se stavbou
nezhorší ani kvalita ovzduší, ani míra
hluku.

■ Radnice nesouhlasí s navrhovanou velikostí stavebního záměru, lidé se obávají zhoršení rozptylových podmínek, větší
hlučnosti, míry zalidnění v dané oblasti a vlivu na denní osvětlení okolní bytové zástavby.
■ Projekt byl investorem a architektonickou kanceláří několikrát přepracován, nyní je stole třetí verze.

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071,
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz

LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy

Najdete nás na
www.vasepraha.eu

INZERCE V5-0439

 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

INZERCE V5-0437

Specialisté na Prahu 5 a 6

LABORANTKU

možno i na zkrácený úvazek
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625
603 174 628
maria.ﬁsarova@centrum.cz

hudební školka
s hlídacím studiem
❋ taneční přípravka
❋ miniškolka v přírodě
❋ letní příměstský tábor

Vhodné
reklamní
plochy,
INZERCE V5-0423

Více na www.vase5.cz

FARMACEUTICKOU

Mediální agentura hledá

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

přijme

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

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

www.vase5.cz
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Šolo spol. s r. o.

Domy na Lužinách

INZERCE V5-0409

N

na denní osvětlení okolní bytové zástavby. K plánu se mohli
v únoru vyjádřit i obyvatelé třináctky na veřejném projednání
výsledků řízení EIA.
„Za městskou část se připojujeme ke všem stanoviskům,
které v rámci veřejného projednávání zazněly ze strany obyvatel Prahy 13. V přípravném
řízení využijeme všech zákon-

INZERCE V5-0421

yní se pracuje se třetí
verzí stavebních úprav,
která byla předmětem
šetření vyhodnocení vlivů na životní prostředí, takzvaného dokumentu EIA, jehož zhotovení
iniciovala Praha 13. Té vadí navrhovaná velikostí stavebního
záměru, zhoršení rozptylových
podmínek, větší hlučnost, míra
zalidnění v dané oblasti a vliv

stanice metra Lužiny je už
v současné době množství aut
veliké. Dopravní situaci je nutno posoudit na základě studie,
kterou zpracuje oprávněná osoba na základě aktuálních podkladů o intenzitě dopravy,“ uvedla radnice Prahy 13.
Ta využila možnost požadovat vypracování posudku vlivu
na životní prostředí EIA, jehož
zpracování iniciovala na schůzi
rady městské části už v září
2013 a v dalším stupni projednávání záměru – v územním řízení – bude účastníkem řízení.

ných postupů k zamezení stavby. Také právě proto jsme v minulosti podali návrh na řízení
EIA, díky kterému musel investor mimo jiné výrazně upravit
a snížit objem stavebního záměru,“ řekl starosta David Vodrážka.
Ačkoliv byl projekt několikrát
přepracován a následně byl zredukován jeho objem, třináctce
se stále jeví jako prostorově velmi výrazný. „Každá zástavba
s sebou přináší určitou zátěž
pro dané území a obvykle tou
největší bývá doprava. V okolí

volný čas

V Mad Baru
bude v dubnu hořet
Bude zde totiž k vidění výstava orginálních snímků
z legendárního festivalu Burning Man v Nevadě. Kolekci
nafotil známý pražský fotograf Marek Musil a představí
zde mimo jiné i čtyři velkoformátové fotograﬁe velmi
netradičních rozměrů.
tisk se postaralo Centrum FotoŠkoda a jednu z fotograﬁí osadil stokilovým železným rámem Ing. arch.
Karel Vančura z www.snovatovarna.cz.
Tento architekt a designér se poslední 3 roky kromě architektury věnuje i návrhům
a výrobě objektů z oceli, dřeva a betonu.
Je to už 100. výstava originálních uměleckých děl, která se v Mad Baru představí.
Využili jsme příležitosti a požádali majitele

O

Mezi nejoblíbenější speciality patří nabídka burgerů, kde najdete malé slidery
i řadu burgerů standardních velikostí včetně vegetariánských nabídek.
V nápojové nabídce najdete řadu domácích limonád, velký výběr prémiových rumů a ginů i plzeňské pivo.
INZERCE V5-0430

a dobrého ducha podniku Dušana Kazdu
o malou rekapitulaci.
„Je to stá výstava a současně desáté výročí našeho podniku,” pochlubil se. „Před
deseti lety jsme změnili prostory přízemního bytu v Plaské v první bar, který se tady
objevil. Zažili jsme v naší ulici příchod dalších dnes známých podniků i několik nádherných pouličních oslav, kdy se scházíme
v rámci komunitních akcí. Často se inspirujeme navzájem a zejména za letních večerů
je tady unikátní atmosféra ulice, která
žije.“
Mad Bar se v posledních letech vyproﬁloval jako podnik, kde se dají uspořádat
i větší akce a je velmi oblíbený jako místo
narozeninových a jiných oslav. I přestože
má v názvu slovo Bar, můžete se zde po
celý den dobře najíst, v létě pak posedět
u kávy na klidné zahrádce.
MAD BAR ■ Plaská 5, Praha 5 ■ www.madbar.cz ■ rezervace na 775 12 22 56

28

www.vase5.cz

ŠIROKÝ
NEJLEPŠÍ PIVO
VÝBĚR
MÍCHANÝCH NÁPOJŮ
NA SVĚTĚ
JSME
TU PRO VÁS
UŽ 10 LET

NEJLEPŠÍ BURGERY
NA ÚJEZDĚ

NAROZENINOVÉ
OSLAVY
CELKOVÁ
KAPACITA
AŽ 100 OSOB

CATERING
STUDENÉ I TEPLÉ
OBČERSTVENÍ

FIREMNÍ
VEČÍRKY

plASKÁ 5 — malá strana
rezervace na tel. 775 122 256
a na www.MADBAR.CZ

:
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Chceš s námi
pracovat v atraktivním
prostředí Aquaparku?
TAK SE NÁM OZVI!

IST
R
A
B

LUHU
S
B
O

RO
V GAST ZU
PROVO

OBSLUHA V GASTRO PROVOZU

BARISTA

 Máte zájem o práci v gastru?
(je to podstatnější než Vaše praxe)
 Máte, nebo si zařídíte potravinářský průkaz?
 Nebojíte se práce, která je mnohdy
velmi rychlá a náročná?
 Chcete se naučit spousty nových věcí?

 Baristická praxe není podmínkou,
vše co k práci potřebujete Vás naučíme
 Pečlivost
 Pozitivní myšlení a úsměv na tváři
 Schopnost pracovat zcela
samostatně i v týmu

Co nabízíme:
○ Práce na hlavní pracovní poměr
○ Práce na částečný úvazek
(dle individuálních potřeb)
○ Brigáda na léto či prázdniny
 Motivující platové ohodnocení
(základní plat + osobní odhodnocení
+ podíly na prodeji vybraných produktů)
 Pracovní náplň, která se bude dle potřeb
našich klientů měnit

 Získáte komplexní praxi v oblasti
gastro provozů
 Každodenní využití cizích jazyků
a komunikačních dovedností obecně
 Možnost profesního růstu a rotace
jednotlivých pracovních pozic
 Řadu benefitů v hodnotě přes
10 000 Kč měsíčně:
 volné vstupy do vodního a saunového
světa pro Vás a Vaše rodinné příslušníky
 volné vstupy do dvoupatrového
fitness centra pro Vás a Vaše rodinné
příslušníky

 výhodné ceny v luxusním SPA
 zaměstnanecká strava v restauraci
za skvělé ceny
 doprava do Resortu Aquapalace
a zpět zajištěna ZDARMA interním
Aquabusem ze stanice metra Opatov,
případně Chodov
 jazykové kurzy AJ a NJ zdarma
 zajištění ostatních kurzů a školení
potřebných k výkonu povolání
zdarma nebo s příspěvkem
zaměstnavatele

Bližší informace jsou k dispozici na www.aquapalace.cz/o-nas/volna-mista
nebo na telefonu 739 341 074 a e-mailu office@aquapalace.cz



postřehy Víta Olmera

Setkání s šampionem

u Anděla

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.

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

La Buchta
Cesta z jednoho těsta

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!

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.

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

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.

Vydalo nakladatelství Smart Press,
více na www.smartpress.cz.
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ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
SÍT PROTI HMYZU
SUŠÁKY, ŽALUZIE
INZERCE V5-0420

Vyzkoušejte i je!

kujte si na mobil krokoměr,“ já
na to, „s tím je to zábavnější,
zvlášť, když často ubírá nebo
naopak přidává.“ Poděkoval za
tip a srdečně jsme se rozloučili.
Doma jsem se podíval na krokoměr a zjistil, že jsem se ten den
neplazil po Petříně, ale octnul
se až pod Vyšehradem, ve Vltavě, kam skočil bájný Šemík
s Horymírem, vévodou neumětelským. Kteréžto slovo platí
i na tu aplikaci…

INZERCE V5-0422

K

občas bolí nohy, jako po pěti setech – ačkoli ty bych já neustál,
to už je jen pohádka mládí. Bolí
ty mrchy, kdy je napadne. Je to
způsobeno imunosupresivy, jež
ale zabraňují, aby si to naše
transplantované orgány nerozmyslely, a neřekly naším tělům
nazdárek. „Pomáhají mi dlouhé
procházky,“ dovolil jsem si radit
bývalému šampionovi. „To mi
říkali taky,“ povídá, „ale samotného mě to moc nebaví.“ „Apli-

+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

INZERCE V5-0416

dyby se mě někdo zeptal,
co považuju za svůj největší úspěch, nezmínil
bych žádný z ﬁlmů, nýbrž vítězství v amatérském tenisovém
turnaji. Pravda, bylo to v době,
kdy s mnohými z vás čtenářů
tatínek ještě čůral po plotě. Miluju ten leopardí, gentlemanský
sport, při němž si hráči navzájem nevyrážejí zuby – ani nemohou, jsou odděleni sítí. Za
totáče jsme odhrabávali z betonového kurtu sníh a hrávali dokonce i bez sítě, kterou někdo
ukradl. Ale my byli tak chtiví

buržoazního sportu, že jsme to
mydlili i bez ní. Krátká výměna
a bývalý právník, posléze topič,
zvolal: „Zahrál jste do sítě! Vedu patnáct nula!“ Protestoval
jsem, jak to prej může vědět?
Odvětil, že je starší a zkušenější a síť má tudíž v oku.
Pak už bývaly občas k mání jediné kryté kurty v Praze na Klamovce, které snad kdysi založil
Vlasta Burian. Když reprezentanti Kodeš s Pálou zrovna
váleli v Americe, hodná paní
správcová nás tam s panem doktorotopičem pouštěla za 15 Kč.
Jan Kodeš byl pro mě tenisový bůh, a tak jsem byl hrozně
rád, že jsem se s ním nedávno
potkal u Anděla. Oba jsme po
transplantaci, a tak jsme si vyměňovali zkušenosti. Oba nás

„Legenda se vrací. Konečně.“
David V.

Nový Golf.
Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr
užitečných technologií, které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování,
popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde i výhodnou čerpací stanici v nejbližším okolí.
Vy zatím můžete být stále online, ale i příjemně naladěni, protože máloco je tak zábavné
jako řídit nový Golf. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.
Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů. Chcete vědět víc?
Sledujte stránky www.volkswagen.cz.
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111, www.porsche-smichov.cz , e-mail: vw.smichov@porsche.cz

