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Vážení čtenáři,
Praha 5 má od minulého mě-
síce nového starostu. Radka
Klímu z TOP 09 vystřídal
v čele radnice jeho spolustra-
ník Pavel Richter. Co chce
stihnout do komunálních vo -
leb, co Prahu 5 trápí a jaké
rozpracované projekty budou
dokončeny? Přečtěte si poví-
dání s novým starostou pět -
ky. Anebo se Zuzanou Dau-
šovou. Založila organizaci
Helppes, která pomáhá oso-
bám s nejrůznějšími druhy

handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a sa-
mostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.
Seznámíme vás ale i s novinkami ohledně Vidoule nebo
s nově otevřenou poradnou pro rodinu. Své čtení si v tomto
vydání magazínu Vaše 5 najdou i senioři. Jednak se do-
zvědí, že se mohou vydat na zajímavý výlet, také zjistí po-
drobnosti o projektu Akademie hudby a umění. Nejmladší
a nejstarší generaci na pětce potom propojuje projekt Pří-
běhy našich sousedů. Děti hledají pamětníky zlomových
událostí a jejich osudy zpracovávají proto, aby nikdy ne-
byly zapomenuty.

Vaše Zuzana
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Přednáška
v depozitáři muzea

Na úterý 16. května od 18.00
hodin je v Centrálním depozitáři
Umělecko-průmyslového mu -

zea naplánována přednáška s au torkou
knihy o slavném Modelovém domu Ar-
noštky Roubíčkové Evou Uchalovou.
Depozitář se nachází ve Stodůlkách
v Červeňanského ulici.

Projednání 
parkování na třináctce

Veřejné projednání tématu parko-
vání s parkovacím kotoučem se
bude konat v Praze 13 v pondělí

15. května, a to od 17.00 ho din v tamní
obřadní síni na Slunečním náměstí.
Set kání je určeno pro obyvatele třinác -
té městské části. V Praze 13 se parko-
vání výrazně zhoršilo po zavedení pla-
cených parkovacích zón v páté měst ské
části.
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Svydaným územním rozhodnutím na
stavby Kaskády Barrandov nesou-
hlasí pátá městská část a bude se od-

volávat. Námitky k územnímu řízení, které
radní schválili v únoru, uvádí, že záměr
stavby pro bydlení nesplňuje požadavek

40 procent podílu jiné funkce, například
pro služby a občanskou vybavenost, dosta-
tečně také není zajištěno parkování a radní
nesouhlasili ani s postupným schvalová-
ním jednotlivých etap celku Kaskády Bar-
randov.

Praha 5 nesouhlasí
s územním rozhodnutím

INZERCE V5-016

Novou galerii má Praha 5. Výstavy
spojené s moderní architekturou se
bu dou konat ve Winternitzově vile.

Do budoucna zde dostanou šanci také začí-
nající umělci. „Praha 5 měla velké štěstí, že
si pradědeček pana Cysaře nechal v naší
městské části postavit dům od světozná-
mého architekta Adolfa Loose,“ řekl k no-
vince starosta Prahy 5 Pavel Richter (TOP
09). Vilu nechal vystavět advokát JUDr. Jo -

sef Winternitz. Počátkem třicátých let mi-
nulého století koupil parcelu na jednom
z typických pražských vršků nad Smícho-
vem nedaleko Bertramky, za architekta si
zvolil Adolfa Loose. Dal ší osud doktor Win-
ternitz i vily byl smut   ný, Winternitz skončil
v koncentračním táboře, vilu zabrali na-
cisté, poté se změnila v mateřskou školku.
V restituci nakonec vilu získali potomci pů-
vodního majitele.

Galerie
ve Winternitzově vile
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Koncert 
proti rakovině

Děti ze sborů Noctuella, Kulíšci
a Sovičky ze Základní školy prof.
Otokara Chlupa se představí pu-

bliku ve středu 10. května, od 17.00
hodin v obřadní síni radnice Pra hy 13
na slavnostním koncertě v rámci pro-
jektu Český den proti rakovině.  

Prohlédněte si
obrázky ze smaltu

Výstava Emma Černá, Obrázky ze
smaltu, začíná 12. května v Ga-
lerii Barrandov. Potrvá tady do

31. května a vidět ji je možné vždy od
pondělí do pátku od 15.00 do 17.00
hodin. Autorka Emma Černá tvoří
smal tovou technikou, která je stará
přes 300 tisíc let. V červnu začne v ga-
lerii výstava Vladimíry Zborníkové po-
jmenovaná Krajina v mém srdci. Tu bu -
de možné zhlédnout do konce června.

Praha 5 zapůjčí občanskému sdružení
Odborníci a občané pro revitalizaci
památkové zóny Buďánka a okolí ob-

jekt bývalé budovy Sazky a část navazují-
cích pozemků. Zápůjčka bude platit na 6,5
roku. „Sdružení potřebuje objekt do vý-
půjčky kvůli podání grantové přihlášky do
Operačního programu Praha – Pól růstu
ČR. Obdobně jsme postupovali i v případě

již zrekonstruovaného objektu bývalého
koloniálu,“ uvedl starosta Pavel Richter
(TOP 09). Podle smlouvy má kolaudace
zrekonstruované stavby proběhnout do
konce roku 2019, městská část ve spolu-
práci se sdružením plánuje ještě na letošní
rok vypracování definitivního nastavení
dal šího vývoje a rozvoje Buďánek, které se
stane podkladem pro další kroky. 

Pětka zapůjčí
objekt bývalé budovy Sazky

Cyklostojany
na Andělu

Na třech místech chce pátá městská
část nechat instalovat cyklostojany,
a to na křižovatce u Anděla, na Ar-

besově náměstí při Štefánikově ulici a na
křižovatce Zborovská–Petřínská. Pětka
pro to požádá o jejich umístění Technickou
správu komunikací. „V rámci budování in-

frastruktury pro cyklisty jsme aktuálně vy-
tipovali tři místa v centru Smíchova, která
jsou pro umístění cyklostojanů nejužiteč-
nější. Věřím, že je využijí nejen zapřisáhlí
cyklisté, ale i ti, kteří na kole vyrazí jednou
za čas a řeší, kam kolo odložit,“ uvedl k no-
vince radní Prahy 5 Tomáš Homola (DJK).

Stále hledáte
spolehlivý internet

na Praze 5?

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Vyberte si Váš tarif na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565
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27. května chystáme Český pivní
festival 2017. Tahle velká „restau-
race“ vám každý den nabídne více
než sedmdesát druhů piv z mikro,
mini a středně velkých českých pivo-
varů. Za celý festival vám tak před-
stavíme několik stovek různých piv,
která budou čepována výhradně do
sklenic. Můžete také ochutnat česká
vína z menších vinařství, tradiční
červenou, žlutou a černou limonádu
nebo kávu od českého výrobce. Původ nabízeného sortimentu je
pro nás velmi důležitý. Potěšit své chuťové pohárky budete moci
mimo jiné pivní polévkou, buřty na pivu, syrečkovým tataráč-
kem, skvělou svíčkovou, smaženým telecím řízkem nebo třeba
poctivými bramborovými hranolkami, smaženými na hovězím
loji. Festivalové menu je servírováno na porcelán. Přijďte degus-
tovat, užít si hezký večer s přáteli nebo třeba nedělní oběd s rodi-
nou. Přijď te na nějaký hezký koncert nebo gastronomický works-
hop. Budu se na vás moc těšit.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Jak vypadal svět před pade-
sáti lety? Do jaké doby se
narodili ti, kteří v letošním

roce slaví své velké jubileum?
Záleží na tom, z jakého úhlu se
budeme dívat. Světem šly velké
dějiny, v Československu jsme
se střídavými úspěchy budovali
socialismus. Lidé ovšem žili
i své běžné, každodenní životy
– nakupovali potraviny i zá jez -
dy, sháněli módní oblečení. Pro-
žívali svá malá drama ta – se-
znamovali se, rozcházeli, če tli,
poslouchali písničky… V čer né
kronice sledovali kriminální
případy, stáli fronty před tele-
fonními budkami a scházeli se
do ma na „mejdanech“. O tom
všem si přečtete v knize 1967 –
Rok, kdy jsem se narodil(a).
Doz víte se také, jaká jména by -
la nejoblíbenější, co se nosilo,
jaká auta byla nejvíc „in“, jak si

vedli českoslovenští sportovci,
jaké tramvaje a autobusy bráz-
dily česká města a jakým vti-
pům se lidi smáli. Letošní ju -
bilanti pak na závěr najdou
ně kolik vzpomínek svých vrs-
tevníků na do bu, kdy jim bylo
sladkých osmnáct.

1967:
Rok, kdy jsem se narodil(a)

Druhý ročník společného
hra ní „Přijďte si s námi
zahrát!“ se uskuteční

v ne děli 21. května od 15.00 ho -
din přímo na Střeleckém ostro -
vě. Koncertu pod širým ne bem
se může zúčastnit kdokoli, kdo
hraje na hudební ná stroj, rád
zpívá a zvládne předem určený
repertoár. Noty si je možné pře-
dem stáhnout z we bu nadač-
ního fondu www.nfhar mo -

nie.cz. Příchozí, kteří nebudou
hrát, ale jen poslouchat, potěší
skladby Händela, Mozarta,
Sme tany i Dvořáka.

Nadační fond Harmonie po -
řádáním veřejného hraní za -
klá dá novou tradici společného
hra ní hudebníků profesionál-
ních a amatérských, a to v du -
chu rčení „Co Čech, to muzi-
kant“. Pozvání na koncert
při jali i členové předních sym-

Přijďte si zahrát
s nadačním fondem Harmonie
Už několik let funguje při Základní škole
Kořenského školní orchestr. Založil ho tady
nadační fond Harmonie. Teď se děti
představí na velkém koncertě na
Střeleckém ostrově. Připojit se k nim
a zahrát si může každý příchozí.

fonických orchestrů a také pat-
ron Harmonie, klavírní virtuos
Ivo Kahánek a Josef Špaček,
přední český houslista a kon-
certní mistr České filharmonie.
Speciálním hostem bude další
patronka fondu, herečka Simo -
na Stašová.

Nadační fond Harmonie vy-
chází ze systému hudebního
vzdělávání El Sistema. Ten vy-
budoval José Antonio Abreu,
venezuelský dirigent, pianista,
ekonom a politik proto, aby
všechny děti bez ohledu na pů -
vod či sociální situaci jejich ro-
diny dostaly možnost věnovat
se hudbě.

Venezuelou se už před lety
inspirovali v jiných zemích
a po zitivní dopad tak mohou
podložit výsledky. „V Anglii za-

ložili or chestry v šesti nejchud-
ších oblastech. Mají doloženo,
že děti se lépe učí, i proto že je
dokázáno, že hra na hudební
nástroje otevírá části mozku,
kte ré jinak ‚spí‘,“ popsala zakla-
datelka Harmonie Milada Cho-
lujová a přidala i poznatky
z ame rického Bostonu. V jedné
z tamních problematických
čtvr tí na začátku projektu v jed -
né třídě pouhých 9,5 procenta
dětí pomýšlelo na další studia,
na konci projektu už chtělo jít
za vzděláním celých 55 procent
dětí. „Hudba a sounáležitost
orchestru děti formuje, dá jim
sebevědomí, že něco dokážou
a umějí, otevře jim obzory toho,
co by mohly v ži votě dělat. A ne-
musí to nut ně být jen hudba,“
doplnila.
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„Obecně zastávám názor, že územ -
ní rozvoj je nutný, výstavba však
musí být doprovázena kvalitní

dopravní infrastrukturou, veřejnou vyba-
veností i zelení. Pro prostor bývalého ná-
kladového nádraží Praha – Smíchov to pla -
tí dvojnásob. Odstranění nevzhledného
a neprostupného území v centru města bu -
de přínosem pro celou lokalitu, součas ný
stav nemá v evropských metropolích obdo -
by,“ míní zastupitel ODS Zdeněk Doležal.

„Věřím, že společně přispějeme k rozvoji
místa, které se v budoucnu stane atrak-

tivní, moderní a pro život příjemnou praž-
skou částí. Městská část nemá vyhláškami
a zákony dané možnosti, jak výrazněji
ovlivnit rozhodování investora – toto je
v gesci zejména Institutu plánování a roz-
voje hl. m. Prahy a hlavního města Prahy.
Nicméně, či právě proto, udělá vše pro to,
aby zprostředkovala co nejsilnější hlas ve-
řejnosti směrem k investorovi. A spolu
s ve řejností bude klást otázky a vznášet
podněty a požadavky tak, aby jejich rozum -
ná část byla zahrnuta v co největším množ -
ství,“ dodává starosta pětky Pavel Richter

Lidé mohou říct názor na projekt
Smíchov City

Rozsáhlý bytový a kancelářský projekt Smíchov City na

místě bývalého nákladového nádraží má dát Smíchovu

novou čtvrť. Projekt developera Sekyra Group za několik

miliard korun by se měl začít stavět v roce 2018.

(TOP 09). „K území se vyjadřují ne závislí
architekti, spolky a Zelení budou připomín-
kovat fáze rozvoje celého území,“ řekl za-
stupitel pětkových Zelených Ondřej Velek.

Obyvatelé Smíchova se ale na plánovaný
projekt dívají s obavami. Mají strach třeba
z nárůstu dopravy či počtu obyvatel. Až do
začátku června je proto projekt Smíchov
City prezentován v Malé galerie páté měst-
ské části. V květnu se navíc bu dou konat
plá novací procházky dotčeným územím
s na vazující diskuzí nad mapou.

Lidé také mohou říct, jaký názor na
proje kt mají, a to jednak přímo na výstavě,
jednak při plánovacích setkáních a pro-
cházkách a také prostřednictvím online do-
tazníku. Od konce dubna do konce května
se také uskutečňuje sociologické šetření
formou reprezentativního průzkumu na
Praze 5. Podněty od veřejnosti k podobě
Smíchov City budou sbírány do 3. června,
poté budou vyhodnoceny a vypořádány.

„Naší ambicí je, aby se v nově vznikající
části města cítili dobře nejen noví obyva-
telé, ale aby i stávající „Smíchováci” dali
prostoru bývalého nákladového nádraží
kus sebe a brali nově vznikající část Smí-
chova za vlastní. Proces zapojení obyvatel
do tvorby nové čtvrti, která má ambici stát
se moderním centrem této historicky bo-
haté a rozmanité části města, započal před
více než půlrokem a je součástí naší téměř
dvanáctileté práce na tvorbě co nejkvalit-
nějšího architektonicko-urbanistického
kon ceptu a přípravě území drážního
brown fieldu k revitalizaci,“ řekl Leoš An-
derle, výkonný ředitel Sekyra Group.
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Projekt
Smíchov City

Ing. Pavel Richter,
TOP 09,
starosta MČ Praha 5

Společně přispějeme
k rozvoji místa

Projekt Smíchov City vzniká na území
Prahy 5. Pátá městská část se proto z po-
zice „hostitele“ ujala role koordinátora di-
skuse mezi investorem, Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy a veřejností.
Oceňuji ochotu investora na spoluúčasti veřejnosti při tvorbě pro-
jektu – obdobná diskuse, navíc v takovémto rozsahu, je v našich
končinách naprostý unikát. Věřím, že společně přispějeme k roz-
voji místa, které se v budoucnu stane atraktivní, moderní a pro
život příjemnou pražskou částí. Městská část nemá vyhláškami
a zákony dané možnosti, jak výrazněji ovlivnit rozhodování inves-
tora – toto je v gesci zejména Institutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy a hlavního města Prahy. Nicméně, či právě proto, udělá vše
pro to, aby zprostředkovala co nejsilnější hlas veřejnosti směrem
k investorovi. A spolu s veřejností bude klást otázky a vznášet pod-
něty a požadavky tak, aby jejich rozumná část byla zahrnuta v co
největším množství.

Jan Trojánek,
ANO 2011,
radní MČ Praha 5

Budu velmi rád,
pokud se veřejnost zapojí

Aktuální výstava spolu s dalšími aktivi-
tami v průběhu května a června nabídne
veřejnosti další příležitosti vyjádřit, ja kou
občanskou vybavenost a podobu veřejných
prostranství by v budoucí čtvrti přivítala.
Výstava v Malé galerii MČ Praha 5 je zaměřena na představení se-
verní části území bývalého nákladového nádraží. Důraz je dán
především na veřejné prostory bulváru, dvou parků a vnitřních
ulic, které jsou nyní předmětem participace. Budu velmi rád,
pokud se veřejnost zapojí do projektu v co nejvyšší míře, aby vý-
sledný projekt vedl ke všeobecné spokojenosti. Jedná se o projekt
v českých městech velmi neobvyklý, neboť na jeho výsledné po-
době se podílí veřejnost, městská část, Magistrát hlavního města
Prahy, investor i například České dráhy. 

Mgr. Zdeněk Doležal,
ODS,
zastupitel MČ Praha 5

Nová životaschopná čtvrť
Smíchovu prospěje

Obecně zastávám názor, že územní roz-
voj je nutný, výstavba však musí být dopro-
vázena kvalitní dopravní infrastrukturou,
veřejnou vybaveností i zelení. Pro prostor
bývalého nákladového nádraží Praha –
Smí chov to platí dvojnásob. Odstranění nevzhledného a nepros-
tupného území v centru města bude přínosem pro celou lokalitu,
současný stav nemá v evropských metropolích obdoby. Za měst-
skou část jsme aktivně vstoupili do jednání o tom, jak má nová
městská čtvrť vypadat a co má obsahovat. Intenzivně jednáme
o dopravním řešení, a to i během výstavby. Plnohodnotnou zá-
kladní školu a další služby považujeme za nutnost, nové parky
i promenáda s obchody a restauracemi pak oživí celou oblast. Me-
morandum o spolupráci na projektu Smíchov City, které uzavřela
městská část Praha 5 společně s IPR a investorem Sekyra Group,
a.s., dává příležitost i Vám, občanům Prahy 5. Zapojte se a vyjá-
dřete svůj názor. Jakou veřejnou vybavenost a podobu veřejných
prostranství byste přivítali?

Ondřej Velek,
SZ,
zastupitel MČ Praha 5

Projekt Smíchov City – skrývá se
ďábel v detailu?

Zelení a „Tady není Developerovo“ již
v ro ce 2010 pořádali panelovou diskusi
k ce lému vybydlenému území (brown -
fields) na pozemcích Českých drah, Smí-
chov Jih, území Zlatý lihovar a pozemcích
Pražských přístavů a sbírali podněty občanů. Bohužel pak politici
území nechali developerům salámovou metodou nabízet jen ad-
ministrativní budovy a drahé byty. V anketách pro občany chybí
nabídka občanské vybavenosti (školky, školy, seniorské kluby, so-
ciální byty, nízkoprahová centra, prostory pro zdravotní služby
apod.). Občané diskutují jen parky, zábavu, trochu indukci do-
pravy, ale ne nový terminál. Výtopna u Lihovaru bude ohrožena
Radlickou radiálou. Je pro developera Sekyru problém zachovat
a využít část industriální památky nádraží, aby areál nebyl jen „fa-
sádismus“ jako bývalá Righofferka? K území se vyjadřují nezávislí
architekti, spolky a Zelení budou připomínkovat fáze rozvoje ce-
lého území.

Zuzana Hamanová,
Patrioti P5 a Demokraté J. K.,
zastupitelka MČ Praha 5

Budeme moci očekávat
první výsledky

Velkorysý projekt dostavby našeho nej-
většího brownfieldu na Praze 5 se velmi po-
malu dostává do fáze, kdy budeme moci
očekávat první výsledky. Jak řekl jeden ná-
hodný návštěvník na zimní výstavě v No -
vém Smíchově: „Vždyť je to úžasné, být u toho, když vzniká celé

Jaký názor mají na developerský projekt

Smíchov City politici zvolení do

zastupitelstva páté městské části?

Přinášíme vám příspěvky koaličních

i opozičních politiků.
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nové město.“ Díky za ta pozitivní slova. Je to krásné a zavazující,
moci sledovat a ovlivňovat proměnu zanedbaného území, která
usiluje o vytvoření moderní městské čtvrti. Chci si představovat,
jak z jihu budeme přijíždět do Prahy čistými upravenými měst-
skými prostory, třídou, podél které budou ubíhat domovní bloky,
ulice a parky. Pokud vstoupíme dovnitř, ocitneme se na širokém
bulváru s obchody, kavárnami a restauracemi. Vše podstatné by
mělo být dostupné v pěší vzdálenosti včetně mnoha pracovních
příležitostí a nové školy pro děti. Ideální napojení na městskou
i meziměstskou dopravu by snad mohlo přispět k tomu, aby lidé
raději nechávali auta doma. Do této lokality nová zástavba patří,
je správné zacelit hluché místo tak blízko městského centra
a vdechnout mu život. V těchto dnech začíná intenzivní práce se
zapojením veřejnosti, kde lidé mohou promluvit především do bu-
doucí podoby a náplně veřejných prostorů. Je to příležitost pro
každého, kdo o místě přemýšlí a má nějakou svou představu nebo
nápad.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL,
zastupitel  MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

Jan Smetana,
ČSSD,
zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

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.INDOL-IN.CZ

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.

INZERCE V5-0524 INZERCE V5-0505

Výzva

■ Zajímá vás projekt Smíchov City?
■ Patříte k jeho fanouškům či odpůrcům?
■ Čím podle vás může čtvrti prospět?
■ Čeho se v souvislosti s projektem obávat?

Napište nám svůj názor na mailovou adresu
zuzana.purova@a11.cz
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● Jak jste se k práci se zvířaty a k výcvi -
ku asistenčních psů vlastně dostala, byl
to váš sen už od dětství nebo jste snila
o jiném povolání? 

Vše začalo asi v mých deseti letech tou-
hou po psu, kterého mi maminka, vcelku
rozumně, zejména s ohledem na to, že
jsem toužila po německém ovčákovi, od-
mítla v tomto věku opatřit. Následovaly
tedy mé pokusy o venčení a výcvik našeho
kocoura, a když to s kocourem nešlo, ven-
čila jsem nejrůznější psy po celých Vino-
hradech, kde jsem bydlela. V roce 1974
jsem dostala svého tolik vytouženého prv-
ního vlastního psa – německého ovčáka
Ted dyho. S ním jsem se zabývala, tehdy
tzv. služební kynologií, prakticky tedy
sportovní kynologií. Měla jsem ale babičku
na invalidním vozíku, a protože jsem byla
líná puberťačka, kterou „obtěžovaly“ časté
žádosti babičky na to jí něco přinést nebo
podat, naučila jsem to Teddyho. Byl to stat -
ný a silný pes, tak jsem ho naučila, aby mi
pomáhal i při tlačení vozíku s babičkou do
kopce. To, že Teddy byl vlastně částečně vy-
cvičený asistenční pes, mi došlo až asi po
25 letech, tehdy jsem si to vůbec neuvědo-
movala. Historie výcviku asistenčních psů
se začala psát v roce 1975 v USA, takže je
jasné, že Teddy byl jedním z prvních „asis-
tenčních“ psů na světě. V 80. letech jsem
měla možnost sledovat velmi často práci
pana Mirka Fišera, který byl jedním z prů-
kopníků systematického výcviku vodicích
psů u nás. V roce 1985 jsem poprvé začala
spojovat možnosti výcviku psa ve prospěch

lidí v záchranářské kynologii. A v roce
1993 jsem si vzala k výcviku do své psí
školy prvního vodicího psa. A to změ nilo
zcela můj život a v této práci jsem se „na -
šla“. 

V ČR se v devadesátých letech o výcviku
asistenčních psů prakticky nevědělo vůbec
nic. Protože jsem ale měla v té době již po-
měrně hodně zkušeností s výcvikem psů
vodících, a ze zahraničí zprávy o možnosti
využití psů ve prospěch lidí i s jiným posti-
žením než zrakovým, pustila jsem se na
„cestu do neznáma“ a v roce 2001 jsem za-
ložila Helppes.  Myslím, že v životě není nic
krásnějšího, než když se koníček stane po-
voláním a sen skutečností. Můžu říct, že dí -
ky Helppesu žiju svůj sen.
● Pamatujete si, kolik psů jste za dobu,
co se práci s nimi věnujete, vycvičila a ko -
lik jste vycvičila asistenčních psů?

Těch psů, kteří mi prošli rukama je při-
bližně kolem tisícovky. Z toho psích pomoc-
níků jsou tak dvě stovky.
●Která plemena jsou pro výcvik pomoc-
níků nejvhodnější a v čem všem dokážou
vycvičení psi pomáhat? 

Nejrozšířenějšími plemeny pro využití
ve službě psích pomocníků jsou retrívři (la-
bradorský, zlatý, flat coated) a jejich kří-
ženci. Psi dokážou pomáhat lidem s nejrůz-
nějšími typy postižení. Samozřejmě, jinak
pomáhá pes vozíčkáři a jinak autistovi, ale
obecně lze říci, že psi jsou vycvičeni tak,
aby dokázali lidem usnadnit a zlepšit život. 
● Mohou se jako asistenti uplatnit i ma -
lá plemena psů?

Ano, i malý pes dokáže být velikým po-
mocníkem. Mezi našimi psími absolventy
máme trpasličí pudly, malého knírače, silky
teriéra i jorkšíra. 
●Podle čeho vybíráte štěňata k výcviku?

Podle zdravotních a povahových předpo-
kladů.
● V jakém věku začínáte s výcvikem ště-
něte a jak dlouho trvá?

Pejsek nastupuje do „školy“ obvykle ve
věku 10–12 měsíců. Samotný výcvik trvá
v průměru osm měsíců.
● Jaké metody při výchově a výcviku psů
používáte? 

Pozitivní a napodobovací.
●Co všechno se musí psí asistent naučit
a co naopak asistenční pes nesmí?

Všichni psí pomocníci musejí mít výbor -
ně zvládnuté cviky poslušnosti, ovladatel-
nost v nejrůznějším prostředí, včetně hro -
mad né dopravy a základní prvky asistence,
kterými je podávání a přinášení předmětů
denní potřeby různé velikosti, tvaru a z nej-
různějších typů materiálu, otevírání dveří,
podávání věcí – druhé osobě či na určené
místo, podávání věcí od druhé osoby, nale-
zení a přinesení ztracené věci ve volném
prostoru, vyndávání a podávání věcí z led-
nice, skříňky, zásuvky, prač ky apod., oteví-
rání zásuvek a dvířek lednice, skříněk,
prač   ky apod. Dále je každý asistenční pes
„šitý na míru“ přesně podle potřeb jeho bu-
doucí paničky nebo pána. Asistenční pes
nesmí mít žádné náznaky agresivity, nesmí
být bázlivý, lekavý, příliš uštěkaný a nesmí
mít ani nadměrný lovec ký pud. 

Helppes, který Zuzana Daušová založila, pomáhá osobám
s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci,
soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně
vycvičených psů. Pod jejím vedením Helppes, jako první
organizace nejen v České republice, ale i ze zemí tzv.
bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky
nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb
tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství
v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele
těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs
International.

Zuzana Daušová
Na pětce se žije dobře
Zuzana Daušová
Na pětce se žije dobře
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● Cvičíte asistenční psy pro osoby s růz-
nými typy handicapů. Je nějaký rozdíl ve
výcviku asistenta třeba pro dospělého
s tělesným postižením a pro autistické
dítě? A co by měl zvládat asistenční pes
například diabetika? 

Samozřejmě že naučené dovednosti jsou
rozdílné. Úkolem psa pro vozíčkáře jsou
zejména praktické úkony zlepšující sebe-
obsluhu a soběstačnost (tedy např. podá-
vání, otevírání, zavírání či podržení dveří,
rozsvěcení a zhasínání světla, pomoc při
svlékání atd.), zatímco úkolem psa pro dět-
ského autistu je dokázat ho odpoutat od
opakujícího se nežádoucího chování (např.
tlučení hlavou o stůl), zastavení dítěte
v případě, že nereaguje na pokyn pečující
osoby nebo by mohlo hrozit nebezpečí, za-
mezení, aby dítě vstoupilo do silnice, vyhle-
dání dítěte když uteče, zklidnění a být pro
dítě psychickou oporou, kamarádem, který
nikdy nezradí. Mezi hlavní úkoly asistenč-
ního signál ního psa pro diabetika patří
oznámení nebezpečného výkyvu hladiny
cukru v krvi, zejména hypoglykemie, po-
dání léků, sladkého pití či zabaleného cu -
kru a přivolání pomoci.
●Prochází nějakým „výcvikem“ – škole-
ním, kurzem také zájemci o asistenč-
ního psa?

Zájemci o psího pomocníka nejprve pro-
cházejí pohovory, kde jsou posuzováni lé-
kařem z oboru psychiatrie, psychologem,
sociálním pracovníkem a našimi pracov-
níky v sociálních službách. Tento výběr je
nutný, protože „pomůckami“, které jim pro
zlepšení života předáme, nejsou stroje, ale
živí tvorové. Klient a jeho nejbližší rodina
musí projít důkladným proškolením. Secvi-
čování psa s klientem, tedy největší část vý -

uky klienta, je prakticky nejdůležitějším
obdobím pro jejich celé budoucí úspěšné
soužití.  
● Jak celkově vnímáte situaci v nezisko-
vém sektoru, kde působíte? Jaká zlep-
šení byste si přála, v jaká doufáte, co by
vám, resp. vašim klientům, nejvíc pomo -
hlo? 

V rámci spolupráce neziskového sektoru
by MČ Praha 5 mohla být vzorem pro zby-
tek republiky a jsme šťastní, že jsme právě
na Praze 5, která nerozhazuje obecní pení -
ze do nezisku bez rozmyslu, ale ty organi-
zace, které si prověří, tak těm pak pomá há
v maximální možné míře.  V neziskovém
sektoru ale obecně v rámci ČR je situace
rozporuplná. Jsou zde neziskové organi-
zace, které fungují skvěle a mají vysoký
kredit, ale i organizace, které se nechovají
příliš poctivě. Zajisté se každý z nás se-
tkává téměř denně s různými pouličními
„výběrčími“, často v podobě i všelijak ošun-
tělých individuí, které lidi vyloženě obtě-
žují a často z nich lákají peníze i dost nevy-
bíravým způsobem, což všechny poctivé
neziskovky vnímají jako ostudu pro celý
nezis kový sektor. Bohužel, málokdo ví, že
přispět by měl pouze do pokladničky řádně
zapečetěné, tedy s pečetí – razítkem pří-
slušného městského úřadu a pouze těm or-
ganizacím, které mají při prodeji nejrůz-
nějších reklamních předmětů a vybírání
peněz do kasiček viditelné povolení přísluš-
ného kraje k provozování veřejné sbírky.
Samozřejmě na neznalost a dobrosrdeč-
nost lidí tyto nepoctivci spoléhají. Výrazně
v ČR chybí zákon o veřejné prospěšnosti
a dobrá informovanost veřejnosti. Jedním
z mála počinů pro snadnější orientaci lidí
při rozhodování komu přispět tak, aby se

jejich dar skutečně dostal k potřebným, je
Značka spolehlivosti, udělovaná hodnoti-
teli Asociace veřejně prospěšných organi-
zací. 
● Je pro vás těžké loučit se se psem, kte-
rého jste dlouhodobě cvičila? Nestalo se
vám někdy, že jste si pejska při výcviku
oblíbila a při předávání klientovi se
s ním jen těžko loučila?

To víte, že stalo. Ale trenér nesmí dávat
tyto své emoce příliš najevo před klientem
ani před psem, tím by oběma dobu sžívání
hodně ztížil. Někdy je hodně těžké si zacho-
vat „poker face“, ale vždy je nutné se za-
chovat jako profesionál. Trenér se může
rozbrečet až za dveřmi bytu klienta. Smu-
tek z loučení usnadňuje skutečnost, že již
přímo při secvičování vidíme, jak pes klien-
tovi „rozsvítí“ život. Někdy je to „svět lo“
okamžité, někdy jsou to za první dny secvi-
čování pouze „záblesky“, ale vždycky do té
domácnosti klienta vstoupí se psem slu-
níčko. Asi úplně nejlépe to vystihují slova
jedné naší klientky, mladé slečny, která trpí
stavy bezvědomí: „Požádala jsem vás o vy-
cvičení pejska, který by mi byl oporou a po-
máhal mi a vy jste mi místo něj dodali an-
děla, který mi zjednodušuje svět a dělá ho
čím dál tím krásnější.“  
● Jak řešíte situace, když pes zestárne,
začne ztrácet zrak a sluch a nezvládá již
svou roli asistenta? Nebo také situace,
kdy se zhorší zdravotní stav klienta a ne-
zvládá péči o čtyřnohého pomocníka?

Když pes zestárne, 99 procent klientů si
psa nechá u sebe, přece jenom není to pou -
hý pomocník, ale přítel, parťák a člen ro-Tažení invalidního vozíku.

Vozíčkářka Barborka a Eliška.
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diny. Psi, kteří jsou již pro svůj věk ne-
schopní služebního využití, se k nám proto
dostávají velice zřídka. Pokud se tak stane,
pro psa seženeme vhodnou opatrovnickou
rodinu, kde nadále máme kontrolu nad
tím, zda je o psa dobře postaráno, a je mu
zaručeno důstojné dožití. Pokud se stane,
že klient zemře či nadále psa nemůže mít
z jakéhokoli důvodu, tak pokud je pes mla -
dý, je docvičen a předán dalšímu žadateli,
a pokud je pes již starší, také pro něj vyhle-
dáme opatrovníka. 
● Helppes sídlí v Motole, s vašimi svě-
řenci ve výcviku se lidé mohou často po-
tkat v ulicích Smíchova. Jaká bývá re-
akce veřejnosti na asistenční psy?

Po čtrnácti letech, co na Praze 5 sídlíme,
si již na nás, resp. hlavně na naše psí po-
mocníky, lidé zvykli a reakce jsou vesměs
pozitivní. Velmi rádi jsme se zúčastňovali
po mnoho let doprovodného programu na
Vánočních trzích na Andělu. Mnohdy pro
nás byly reakce lidí, kteří na Praze 5 bydlí,
a kteří nám dávali najevo, že nás považují
za „své“, až dojemné. Jednou mně na Li-
dické „dostala“ starší paní, která mi řekla,
že když vidí naše psy někde v televizi, že je
hrozně pyšná, protože je rodačka z Prahy 5
a považuje ty psy tak trochu za své. Tak to
fakt člověka hod ně zahřeje u srdce. 
● Co by se podle vás mohlo na pětce,
nejen pro vaše klienty a jejich čtyřnohé
pomocníky, zlepšit? 

Na pětce se našim klientům a psím stu-
dentům žije velmi dobře, a myslím, že
i ostatní majitelé psů si nemohou na nic
stěžovat. Na to, jak se zejména z oblasti
Anděla stalo, za prakticky krátkou dobu,
takové druhé centrum Prahy, je možností
pro volné a bezpečné proběhnutí psů na
Praze 5 stále dostatek. Zlepšit by se vůči
lidem s postižením mohla bezbariérovost,
ale i to se v posledních letech zlepšuje a je
jasné, že to úplně dokonalé nemůže být ze
dne na den. A také, a to nejen pro lidi s po-
stižením, by se měla zlepšit bezpečnost
v ulicích hlavně večer a hlavně v oblasti
Smí chova a Košíř. 
● V ulicích Prahy 5 se potkáváte s mno -
ha dalšími psi. Jsou to spíše vychovaní
a vycvičení psi nebo nevychovaní?

Většinou se potkáváme se psy, resp. je-
jich majiteli, vychovanými a zodpovědnými
a ob čas, samozřejmě, potkáme také nevy-
chovaného majitele s nevychovaným psem.
Pes je vždy vycho vaný podle toho, jak vy-
chovaný je jeho majitel. Aby těch nevycho-
vaných psů bylo co nejméně, pořádáme
v našem výcvi kovém areálu kurzy tzv. spo-
lečenské výchovy psů, kde učí me majitele
nejen svému psu porozumět a naučit se
s ním správně pracovat, ale i zodpovědné -
mu chování vůči veřejnosti. Našimi kurzy

prošlo již téměř 1500 majitelů se svý mi
psy, převážně obyvatel MČ Praha 5. Takže
si dovolím tvrdit, že v oblasti vychovanosti
psů žijících na Praze 5 se snažíme aktivně
pomáhat. Navíc na bízíme pro majitele psů,
kte ří absolvují kurzy u nás, i jeden bonus,
který nemůžou nikde jinde získat, protože
výtěžek kurzů je určen ve prospěch našich
klientů – čekatelů na asistenční psy.
● Co by měl umět každý pes, aby se
o něm dalo říct, že je vy chovaný? Dá se
vychovat kaž dý pes?

Ano, vychovat se dá každý pes. Pes by
měl být vychovaný bez ohledu na svou ve-
likost. I nevychovaná čivava dokáže svému
okolí pěkně znepříjemnit život. Každý ma-
jitel je povinen mít svého psa plně pod kon-
trolou. A pes, který je pod kon trolou, neob-
těžuje cizí lidi, tedy na ně neskáče, neslintá
po nich, nepronásleduje je, když jedou na
kole či běží, zbytečně neštěká, dokáže cho-
dit těsně vedle nohy svého majitele, přijde
na zavolání, je plně ovladatelný a pokud je
na volno puštěný, neobtěžuje ani psy, kteří
jsou na vodítku. Je zajímavé, kolik majitelů
psů vůbec netuší, že když jejich pes způ-
sobí ško du, že jsou za ni plně odpověd ní,
a to i v případě, že pes způsobí autonehodu
se škodou třeba několik milionů. 
●Před několika lety jste budila v ulicích
Prahy pozornost s ko bylkou Katrijn,
kterou jste také cvičila. Jak jste přišli na
nápad vycvičit pro pomoc handicapova-
ným také koní ka? 

Tento nápad měli v roce 1999 v USA, kde
také dodnes existuje jediná škola vodicích
mini koní na světě. O výcviku mini koní
jsem věděla hodně dlouho, ale až v roce
2010 se ke mně dostalo tréninkové video
a informace o tom, že v Evropě žádný vo-
dicí koník dosud vycvičen nebyl, protože je-
diný pokus o výcvik vodicího koníka v Ně-
mecku byl neúspěšný. To video bylo pro mě
fascinující, a to rozhodlo. Jako vodicí jsem

vycvičila různá, v ČR neobvyklá pleme na,
např. německého bo xe ra, bernardýna, vel-
kého knírače, finského špice apod. A tak
koník byl pro mě osobně velká výzva. Již
při jeho pořízení jsem se spojila s „koňáky“,
kteří vhodnou kobylku z Nizozemska do-
vezli, a kteří mi pomáhali i v začátcích vý-
cviku. Hodně mi při tvorbě metodiky a ve-
dení výcviku pomohl Vašek Vydra. 
●Byla Katrijn jediný koník nebo jste cvi-
čila nějaké další? Co je s ní dnes, komu
pomáhá?

Katrijn je jediným koníkem a nikdy ne-
byla určena pro nějakého konkrétního kli-
enta, jedná se o pilotní projekt v rámci Ev-
ropy. Katrijn je naše, žije u nás, trénuje,
běhá se psy, ale pouze s těmi, které si ona
vybere, občas si hraje i s naší pomocnou
tre nérkou – kočkou Arankou. Naučila se
i prvky asistence a nevidomí si jezdí k nám
chůzi s ní vyzkoušet. 
● Jsou ještě nějaká další zvířata, která
by se dala pro asistenci vycvičit? Máte
v plánu pustit se do výcviku jiných zvířat
než psů?

Ve světě se pro výcvik asistence zkoušejí
využívat i malé opičky. Jejich výhodou je,
že mohou pracovat „rukama“, ale nevýho-
dou je dlouhá doba výcviku – asi tři roky,
a také velmi vysoké nároky při podmínkách
výcviku. Do výcviku jiných zvířat než psů
se pustit nehodláme. Ale po zkušenostech
s Katrijn bych i zde řekla, že platí osvěd-
čené „nikdy neříkej nikdy“.
●Vaše práce je vaším velkým koníčkem.
Máte ještě nějaké další zájmy, záliby,
čemu se ráda věnujete ve volném čase?

To máte pravdu, mým koníčkem je moje
práce, moji psi, ale i koníček – Katrijn. A to
mi zabere většinu času. Jinak mám ráda
hudbu, hlavně rock a rock and roll, jízdu
autem a setkávání s přáteli, z nichž 99 pro-
cent jsou pejskaři nebo minimálně milov-
níci psů.

Zuzana Daušová 
cvičitelka psů, ředitelka obecně prospěšné společnosti Helppes

■ Od dětství se věnovala výcviku psů a tomu přizpůsobila i celý svůj život. Po krát-
kém studiu na gymnáziu, z něhož předčasně odešla, si udělala státní zkoušku ze
psaní na stroji a pracovala v kanceláři. Později se již živila výcvikem psů
■ Od roku 1982 je instruktorkou výcviku psů Českého kynologického svazu, roz-
hodčí Klubu speciálního výcviku psů
■ Od roku 1993 se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením. Byla spolumaji -
telkou Psí školy a strážní agentury Canex a majitelkou Psí školy Freddie se speciali-
zací na psychologii psů, sportovní výcvik, výcvik pachových specialistů a vodících
psů aj. Nyní je ředitelkou výcvikového centra Helppes
■ Je držitelkou zlatého odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně. Získala rovněž oce-
nění Mezinárodní mistryně Rakouska (záchranných psů) a Slovenska (sportovní ky-
nologie), vítězkou mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží
■Držitelka Záslužné medaile MČ Praha 5, řádu Zlatého vavřínu, Žena regionu 2016
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La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

Od minulého týdne najde -
te v přízemí Obchodního
centra Nový Smíchov no-

vinku, stánek Speciality z če-
ského kalendáře, kde si můžete
objednat skutečně poctivé
a skvě lé jídlo.  Vaří tady podle
českého kalendáře, tedy s vy-
užitím všech zrovna dostup-
ných sezónních a českých suro-
vin s heslem „S námi se gurmet
nenudí!“

Výhodou je i to, že se nejen
dobře najíte, ale také se dozvíte

zajímavosti, o kterých jste tře -
ba dosud vůbec neměli tušení. 

„V ostatních provozovnách se
většinou točí a vaří pět polévek,
pět salátů a pět baget v průběhu
celého roku. To není náš případ,
hodláme představit našim zá-
kazníkům český kalendář a je -
ho tradice a svátky prostřednic-
tvím úžasných receptů, které
vycházely z nabídky přírody
a ta ké z potřeb našeho těla
v každém období,“ popisuje za
provozovatele Helena Neuman-

nová s tím, že naše prabáby vě-
děly, proč si o Masopustních ho-
dech mohou dopřát trochu sá -
 dla, koblih či masa a pak pěk ně
nechat tělo odpočinut při
40denním půstu.

„A také to, co vše v létě pří-
roda, zahrady i sady a lesy na-
bízí pro naši kuchyni. Sedláci
z Asociace soukromého země-
dělství to ctí i dnes a my s nimi.
Na še spolupráce na farmář-
ských slavnostech vyvrcholila
společným konceptem stánku

Speciality
z kalendáře
Rádi si dopřáváte dobré jídlo, ale přes

pracovní týden jste rádi, že zhltnete něco

ve fast foodu? Tohle všechno je minulostí.

Ochutnejte speciality z českého kalendáře.

jídla s se bou,“ doplňuje Helena
Neumannová.

Až budete ochutnávat někte-
rou ze specialit z českého kalen-
dáře, můžete se už v duchu
těšit na červen. To totiž na Smí -
chově vypuk ne Jahodové opo-
jení. „Lidé s ná mi budou „opilí
jahodami“ z Far my Jaroslava
Šebka z Roudnice nad Labem.
Jahodové recepty pro ně uvaří
a připraví špičkový Ro man Ka-
čírek, s dvacetiletou pra xí šéf -
kucha ře.“
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Isoukromé mateřinky se chy -
stají na zápis. Konkrétní ter-
míny najdou rodiče na webo-

vých stránkách jednotlivých
školek. Oproti státním zaříze-
ním jsou ta soukromá schop na
postarat se i o velmi malé děti.
Maminky či tatínkové se tak
mo hou vrátit dříve do práce.
Soukromá zařízení dále nabí-
zejí i možnost přihlásit dítě
k docházce jen na několik dnů

v týdnu. To státní zařízení ne-
umožňují.

Další výhodou soukromých
školek je to, že mají ve třídě
méně dětí, učitel či učitelka tak
má na každé z nich více času.
Většina školek nabízí i spoustu
mimoškolních aktivit – anglič-
tina, hudební a výtvarná výcho -
va nebo třeba pohybové a dra-
matické kroužky, to jsou jen
příklady. Výhodou je ale i to, že

Vyberte
soukromou školku pro dítě

Nepovedlo se vám uspět při zápisech do

státních mateřinek nebo jste od začátku

rozhodnuti najít pro dítě soukromé

zařízení? Nabídka je bohatá a výhody jsou

nesporné.

kroužky se konají přímo ve
školce a navíc lze často přihlásit
i staršího sourozence, který
školku nenavštěvuje. S blížícími
se prázdninami rodiče často
řeší, co si počnou se „školkou
povinným“ potomkem, když je
jeho školka přes léto zavřená.
Soukromé mateřinky v tomhle
vycházejí rodičům vstříc a ote-
vřeno mívají i přes prázdniny.

Využít můžete některou
z pri vátních mateřinek i na

zkoušku. Chystá se váš poto-
mek po prázdninách do nor-
mální školky, ale zatím bez má -
my či táty moc času nestrávil?
Přihlaste ho přes léto do sou-
kromé školky a nechte ho vy-
zkoušet si, co ho čeká.

Pro děti si mateřinky chystají
celou řadu aktivit, často připra-
vují tematické bloky, v nichž se
děti naučí celou řadu novinek
a doma vás potom překvapí, co
všechno nového se dozvěděly. 

Montessori školka TRIANGLE
Praha 5, Mukařovského 2590/2

www.mstriangle.cz
Zaměření školky: Nová, moderní Montessori školka s výbornou polohou na

metru Luka
Prázdninový program: Montessori metoda, angličtina, projektová výuka
Jazyky: ČJ, AJ, NJ, RJ
Kroužky: AJ s rodilým mluvčím, kreativní dílny, výuka hry na klavír,

kurzy vaření…
Cena: 6 600–9 900 Kč / měsíčně 
Věk dětí: 2–7 let
Otevírací doba: 7.00–17.00 hod.
Kontakt: pí. Krause
E-mail: romana@mstriangle.cz
Tel.: 723 118 104

každý týden angličtina a keramika

od 1,5 roku 8.00–15.00
Pod Radnicí 3, Praha 5 – Klamovka

www.montessoriandilek.cz

Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz

Určeno dětem od dvou let do čtyř let.
Zápisy pro školní rok 2017/18: 30. 5. a 7. 6. 2017

Další zápisy průběžně, dle volné kapacity
Dětská skupina, malý kolektiv

Prázdninový provoz
Kontakt: info@centrumkulisek.cz, 603 318 099

Škola pro nejmenší Kulíšek,
provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov

Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy.
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Palata – Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5. 
Pro bližší informace kontaktujte paní Simonu Kronďákovou,
tel.: 778 766 077, e-mail: krondakova@palata.cz
Další informace na www.palata.cz v sekci volná místa.

Pracovník
v sociálních službách

(přímá obslužná péče)

Nabízíme:
Nástupní plat

20 000,- Kč + benefity

Pracovník
v sociálních službách

(aktivizační pracovník)

Nabízíme:
Nástupní plat

20 000,- Kč + benefity

Všeobecná
sestra

(s registrací)

Nabízíme:
Nástupní plat

30 000,- Kč + benefity

Připojte se
k úspěšnému týmu
Palata – Domov pro zrakově postižené, příspěvková
organizace se sídlem v klidné části Prahy 5 v ulici Na
Hřebenkách, je v současné době unikátním pražským
zařízením. Sehraný tým se tu stará prostřednictvím
originální metody o klienty se zrakovým postižením
včetně těch, u kterých se, vzhledem k prodlužujícímu
se věku populace, postupně začíná objevovat
i syndrom demence.

VPalatě si zvolili jinou cestu než sedět
s rukama v klíně a nečinně přihlížet
symptomům demence, ale aktivně

provází klienty tímto nesnadným obdobím
života, pomáhají jim žít v klidu, s příjem-
nými vzpomínkami, v bezpečí a s důstoj-
ností. „K naší práci využíváme Psychobio-
grafický model péče, který je prioritně
zaměřen na psychiku klienta, jeho potřeby
a zvyklosti,“ vysvětluje Ing. Jiří Pro cházka,
ředitel Domova.

Vítáni jsou kolektivní hráči
Jak probíhá metoda v praxi? Zjednodu-

šeně řečeno, klient a jeho rodina společně
s pracovníky Domova sepíší životní příběh
klienta, kde se narodil, kam chodil do ško -
ly, kdy se oženil, kde pracoval, jeho zvy-
klosti... Zkrátka veškeré možné zážitky
a vzpomínky, které dotyčný člověk tak rád
a často opakoval, a tato kronika života je

doplněna i fotografiemi. Při postupujících
známkách demence jsou poté pracovníci
schopni vhod ně reagovat na vyprávění
i cho vání starého člověka, jehož mysl prá -
vě „couvla“ o padesát let.

„Je logické, že tím vzrůstá ne jen nároč-
nost péče o klienty, ale také na odbornost
našich zaměstnanců,“ říká Ludmila Buri-
anová, zástupkyně ředitele, a dodává:
„A schopných pracovníků v sociálních
službách s porozuměním pro změněný
způ sob chování starších lidí není nikdy
dost“. Pro to Domov v současné době nabízí
zaměstnání lidem, kteří rádi pracují v tý -
mu a jsou otevřeni novým přístupům v pe-
čovatelské práci.

„Individuality by u nás ne us pě ly, tým
musí být sehraný a v případě nutnosti mu-
sejí jeho členové zvládnout zaskočit i je -
den za druhého,“ dodává Ludmila Buri-
anová.

Nabízíme zajímavé benefity
„Máme tu zavedené pravidlo, že co se do-

hodne, to platí,“ podotýká ředitel Ing. Jiří
Procházka v souvislosti s náborem nových
pracovníků a připojuje podstatnou věc:
„U nás prakticky neexistují přesčasy. Pra-
cujeme sice na 12hodinové směny, ale za-
stávám názor, že když má zaměstnanec
dobře pracovat, musí si rovněž dobře odpo-
činout. Od toho se také odvíjí poskytované
velmi zajímavé benefity, jako nadprůměrné
finanční ohodnocení, až 6týdenní dovo-
lená, příspěvky na dovolenou, firemní
stravová ní a další. Dále nabízíme příjemné
a čisté prostředí v krásné budově v rozleh -
lém parku.

Dům je vybaven nábytkem a předměty
z doby našich babiček a prababiček a jsme
přesvědčeni o tom, že se zde budete cítit
velmi dobře. Stejně tak, jak se cítí naši stá-
vající zaměstnanci.“
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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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Květnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

BORIS PRALOVSZKÝ

PrDeL

49 Kč5
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Pražská Poradna pro ro-
dinu, manželství a mezi-
lidské vztahy slaví pade-

sáté výročí a jako dárek nadělila
obyvatelům Prahy 5 a okolí de-
sáté pracoviště. „Naší snahou je
tuto službu přiblížit občanům
v další části metropole. Tím se
nám podařilo dosáhnout rovno-
měrného pokrytí pro celou
Prahu a navíc rozšiřujeme od-
bornou pomoc, o kterou je mezi
Pražany stále větší zájem,“ vy-
světlil radní hlavního města
Prahy pro sociální oblast Daniel
Hodek. 

Pětková poradna se nachází
v ulici Na Skalce 991/27. Po -
kud máte zájem o radu od od-
borníků, nepotřebujete žádné

doporučení, stačí jen zatelefo-
novat a sjednat si vhodný ter-
mín. „Veškeré služby poradny
jsou ze zákona bezplatné, pra-
covníci poradny jsou vázáni po-
vinnou mlčenlivostí, klient má
právo vystupovat i anonymně,“
popsal podrobnosti ředitel Cen-
tra sociálních služeb Praha To -
máš Ján. 

V poradně dostanete kom-
plexní rady, pracují zde psycho-
logové, sociální pracovníci, ale
i psychiatr a právníci. Všichni
přitom splňují kvalifikační po-
žadavky Asociace manželských
a rodinných poradců. V porad ně
jsou navíc schopni zprostřed -
kovat pomoc dalších odborných
útvarů Centra sociálních služeb

jako RIAPS, Intervenční Cen-
trum pro osoby ohrožené domá-
cím násilím, Triangl a tam, kde
je třeba i pomoc dětských psy-
chologů a další.

Co se týče pražské Poradny
pro rodinu, manželství a mezi-
lidských vztahů v číslech, sta-
tistiky jsou zajímavé. Hovoří
tře ba o tom, že za padesát let
činnosti se přímo, či prostřed-
nictvím některých členů rodiny,
s touto službou dostal do styku
přibližně každý sedmý obyvatel
Prahy, ale čísla také říkají, že
v téměř 80 procentech se daří
získat ke spolupráci i druhého
z partnerů. Přibližně ve 40 pro-
centech případů se problém po-
dařilo vyřešit, v dalších zhruba

40 procentech se s ním klienti
alespoň lépe vyrovnávají a té -
měř ve 20 procentech se trá-
pení odstranit nepodařilo.

„Jenom v uplynulém roce vy-
hledalo poradenskou pomoc
3282 nových klientů, z toho
1975 žen, 1259 mužů a zbytek
tvořily nezletilé děti,“ doplnil
pražský radní Hodek. Dalších
973 klientů bylo převedeno
z předchozích let. Na doporu-
čení soudu či OSPODu se do po-
radny dostavilo celkem 297 kli-
entů, dalších 71 se na poradnu
obrátilo s řešením problema-
tiky domácího násilí. V rámci
poradenských služeb bylo v mi-
nulém roce realizováno celkem
15 944 konzultací.

Pětka má novou
poradnu pro rodinu

Jste ve složité rodinné situace a dokázali
jste si přiznat, že bez pomoci odborníků
svůj problém jednoduše nezvládnete?
Řekněte si o radu, obraťte se na specialisty
z Poradny pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy. V Praze 5 funguje
poradna od dubna.
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zdraví

dentální hygiena

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 

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

každý
čtvrtek 

dentální
hygiena

s hlídáním
dětí

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

doprava
tram 9, 12, 20
(Arbesovo nám.)

nebo 5 min. pěšky
ze stanic Anděl,

Újezd

Péče o zuby v podobě pra-
videlné dentální hygieny
by měla patřit k životu

školáka stejně jako preventivní
prohlídky u lékaře. Dopřát by si
ji měl alespoň dvakrát ročně.
Jeho zuby vám za to sice nahlas
nepoděkují, ale díky opečováva-
nému chrupu se bude častěji
usmívat a méně naříkat u léka -
ře. Velmi zjednodušeně řeče no
proto, že „Denně používa né
zu by si zaslouží profesionální
péči!“

Zdravé školní dítě by mělo
být již natolik duševně vyspělé
a manuálně zručné, aby si uvě-
domovalo potřebu pečovat
o svůj chrup, který bude potře-
bovat po celý svůj dlouhý život.
Neznamená to ovšem, že je vše

schopné dělat samo, bez po-
moci a dohledu rodičů. Dítě si
již většinou čistí zuby samo
a používá k tomu zubní kartá-
ček a vlastní intuitivní techniku
(krouživé a stírací pohyby kar-
táčkem). Důležité je vyčištění
zubů v krčkové oblasti, kde zub
končí a začíná dáseň. Toto mís -
to se často stává retenčním
mís tem pro hromadění nevyčiš-
těného zubního plaku, který
následně způsobuje krčkový
kaz a zároveň zánět dásně. 

Ve starším školním věku
(12–15 let) může dítě začít
s me zizubní hygienou pomocí
zubní nitě nebo mezizubního
kartáčku. Doporučuje se s těmi -
to pomůckami začít co nejdříve,
hlavně při stěsnání zubů, které

INZERCE V5-0504

je doprovázeno prořezáváním
stálých zubů a růstem čelistí.
Mezizubnímu čištění by však
měla předcházet instruktáž
a nácvik mezizubní hygieny
v ordinaci dentální hygienistky,
za přítomnosti rodičů, pro pří-
padnou kontrolu provádění.
Čištění mezizubních prostor
má prokazatelný preventivní
účinek na výskyt kazivých lézí
na mezizubních ploškách.

Přibližná časová
posloupnost prořezávání
stálých zubů:
■ 6 let prořezávají čtyři první
velké stoličky (dvě horní šestky
+ dvě dolní šestky)
■ 7 let prořezávají dva I. horní
řezáky a dva I. dolní řezáky
(dvě horní jedničky + dvě dolní
jedničky)
■ 8 let prořezávají dva horní
druhé řezáky a dva dolní druhé

řezáky (dvě horní dvojky + dvě
dolní dvojky)
■10 let prořezávají dva spodní
špičáky a čtyři malé stoličky
(dva I. horní premoláry + dva
I. dolní premoláry)
■ 11 let prořezávají horní špi-
čáky a čtyři druhé malé stoličky
(dva horní II. premoláry + dva
dolní II. premoláry)
■12 let prořezávají čtyři druhé
velké stoličky (dvě horní sedmi-
čky + dvě dolní sedmičky)
■15 let a dále prořezávají třetí
velké stoličky (zuby moudrosti)

Odpovědi na své další otázky
můžete hledat na www. arbes -
plus.cz v sekci Když se řekne…

Kolektiv Arbes
a dentální hygiena

Péče o chrup dětí
ve školním věku
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veřejný prostor

Celkem jde o pozemky o výměře
11 452 m2. Od ministerstva je chce
pět ka koupit za cenu 5,5 milionu ko -

run. Sumu jako cenu minimální nabídla ve
výběrovém řízení. Pozem ky jsou dle územ-
ního plánu vedené jako sa dy, zahrady a vi-
nice a měst ská a krajinná zeleň. 

„Převzetím pozemků do správy městské
části chceme zabránit případnému znovu-
otevření diskuse a snah o obnovení vý-

stavby,“ říká starosta Pavel Richter (TOP
09). Radní budou nadále s ministerstvem
jednat o dalších lesních pozemcích. „V pří-
padě těchto pozem ků se chceme dohod-
nout na bezúplatném převodu. Pevně vě -
říme, že ministerstvo zájem městské části
vyslyší,“ uvedl radní Prahy 5 Martin Dama-
šek (TOP 09), který má v gesci majetek. 

Radní páté městské části loni v listopadu
požádali zastupitele o souhlas se zaháje-

Pětka vykoupí
pozemky na Vidouli
Pátá městská část pokračuje v záchraně stolové hory

Vidoule před zastavěním. Zastupitelé totiž schválili, že od

Ministerstva obrany vykoupí tamní pozemky.

ním jednání se soukromými vlastníky po-
zemků v této lokalitě, aby je mohla měst-
ská část vykoupit či směnit. 

Radnice má v oblasti Vidoule koncepční
plány, počítá zde s vybudováním veřejného
volnočasového areálu. Pětka z to ho důvodu
zadala vypracování ověřovací urbanistické
studie Vidoule. Jejím cílem bylo najít
a zpra covat vhodné urbanisticko–architek-
tonické řešení úze mí, kde pražský územní
plán počítá s funkční náplní oddechu. Ve-
řejně přístupný volnočasový areál by byl
určen ne jen pro občany Městské části Pra -
ha 5, ale pro všechny obča ny a návštěvníky
hlavního města.

Stolová hora Vidoule se rozkládá v seve-
rozápadním cípu Jinonic, mezi Košíři a Bu-
tovicemi. Zabránit výstavbě se tam snaží
nejen politici, ale i místní obyvatelé a ob-
čanské spolky. „Jakýmkoli plánům na zá -
stav bu Vidoule je třeba zabránit, a to i do
budoucna. K tomu vede jediná cesta – vý -
kup pozemků,“ uvedl už před časem před-
seda klubu zastupitelů ODS Zdeněk Dole-
žal. Pro jsou ale i opoziční politici.

top´rezidence Pomezí je druhým rezi-
denčním projektem KKCG Real Estate
a navazuje značkou na úspěšný projekt

nízkoenergetických domů v Šáreckém údo -
lí. 

top´rezidence Pomezí je situována
v ob líbené rezidenční čtvrti Prahy 5 Koší-
řích. Na pozemcích o rozloze více než 3,5
ha bude ve dvou etapách postaveno 140
bytů a 38 řadových domů a 5 samostat-
ných vil, vše v nízkoenergetickém standar -
du s decentrálním větráním s rekuperací
tepla. Všechny bytové i rodinné domy těží
z unikátní polohy severovýchodně oriento-

vaného pozemku klesajícího postupně od
úpatí stolové hory Vidoule k železniční tra -
ti Pra ha–Smíchov–Hostivice, zná mé pod
názvem Pražský Semmering. Díky této po-
loze budou mít byty a domy top´rezidence
Pomezí scénické výhledy na Prahu a do pří-
rodního parku Košíře–Motol. Z ulice Na Po-
mezí je to pěšky 15 minut na stanici metra
B – Jinonice, křižovatka Anděl–obchodní
a společenské centrum Prahy 5, je vzdále -
na 10 minut autem ane bo 20 minut MHD.

Společnost KKCG RE uspořádala v roce
2016 mezinárodní architektonický work -
shop. Vítězný koncept „bydlení v par ku“
vzni kl z kombinace práce ateliérů Bogle Ar-

top´rezidence Pomezí
zahájení prodeje bytů 1. etapy

Zajímavosti projek tu:
■překrásné výhledy na centrum Prahy
■ nízkoenergetický standard
■ decentrální větrání s rekuperací
■ velká francouzská okna, prostorné
te rasy a balkóny
■ vyvýšené předzahrádky
■ přírodní park v sousedství
■ vysoký standard vnitřního vybavení
■ elektroinstalace pro inteligentní ov -
lá dání
■ v garáži nabíjení elektromobilu

více na www.toprezidence.cz

chitects (UK), sdružení Bauschlager Eber -
le (AT) / Hnilička architekti (CZ), majo ar-
chitekti (CZ) a ABM architekti (CZ). 

První etapa podle návrhu Petra Bouřila
z ABM architekti nabídne 89 bytů ve čty-
řech samostatně stojících bytových do-
mech. V nabídce je nyní 45 bytů s průměr-
nou velikostí 107 m2 podlahové plochy,
převážně v dispozicích 3+kk,4+kk a 5+kk.
Výstavba 1. etapy byla již zahájena a kolau-
dace první etapy je plánovaná na 4Q 2019. 
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bydlení
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Tak snad se konečně za-
číná oteplovat. S tím je
ale spojené i narůstající

množství otravného hmyzu,
kte rý se nám při větrání dostá -
vá do příbytků. Dnes se dozví -
me o možnostech jak ochránit
svou domácnost před hmy zem
pomocí sítí proti hmyzu. Na to
jsem se zeptala technika Honzy
z firmy SUNPROF, která má
svou vzorkovnu nebo chcete-li
showroom v Řeporyjích.
● Kam je síť vhodná?

Každá místnost, ve které chci
větrat, by měla mít síť, alespoň
na jednom okně. Na okna nej-
častěji instalujeme sítě okenní
pevné s tzv. límcem a otočnými
zajišťovacími obrtlíky, které
umožňují montáž bez vrtání.
Další možností jsou okenní sítě

rolovací, které jsou o něco draž -
ší, ale umožňují síť srolovat
a uklidit do kazety.
● A co když mám francouz-
ské okno?

Do francouzských a portálo-
vých oken dáváme nejčastěji
pantovou dveřní síť. Má nejpří-
znivější cenu, ale je třeba si
uvědomit rádius otevření, aby
na terase nebo balkoně pantová
síť nepřekážela. Pro tyto přípa -
dy máme řešení pomocí posuv -
né sítě nebo nejluxusnější
a bez  bariérové řešení pomocí
plissee sítě.
● Z čeho se sítě vyrábějí?

Jsou to výrobky s dlouhodo-
bou životnos tí kolem 20 let.
Rámy jsou z extrudovaných hli-
níkových profilů, lakovaných
komaxitem do několika barev

včetně nástřiku v imitaci dřeva.
Rámy je možné nechat potáh-
nout i renolitovou fólií a doko-
nale tak sladit s okny. Síť je
sklovlákno potažené PVC, nej-
častěji v černé nebo šedé barvě.
V nabídce máme i velmi hustou
protipylovou síťovinu a pet -
screen, síťovinu se zvýšenou
odolností na psy a kočky.
● Jaký je postup při realiza -
ci?

Opět se jedná o výrobky na
míru vašim oknům. Zavolejte
ne bo napište, domluvíme si
schůz ku, přijedu, navrhnu ře-
šení a připravím nabídku. Když
se vám bude nabídka líbit, sítě
dodáme a namontujeme do
dvou až třech týdnů.

Tak to se asi brzo uvidíme.
Těším se!

Otravuje vás hmyz?
Řešením jsou sítě proti hmyzu

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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servis

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. 9.00–12.00
■ 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. 9.00–12.00
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka

14. 5. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Na Hutmance x U Waltrovky

21. 5. 9.00–12.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ U Dívčích hradů x Tetínská

28. 5. 9.00–12.00
■ Holubova x Pechlátova
■ U Smíchovského hřbitova x
K vodojemu 

4. 6. 9.00–12.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem
■ U Klikovky (proti č. 23)

11. 6. 9.00–12.00
■ U Palaty x Na Hřebenkách
■ Zapova (č. 12)

18. 6. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej
■ Baldové x Vejražkova

25. 6. 9.00–12.00
■ U Dětského hřiště x Karl-
štejnská

2. 7. 9.00–12.00
■ V Klukovicích x Bublavská

2. 7. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

9. 7. 9.00–12.00
■ Na Hřebenkách (č. 13)

16. 7. 9.00–12.00
■ Butovická x Mezi Lány

Hrazeno z rozpočtu
MHMP

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz-
počtu Městské části Pra -

hy 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 hodin a ná-
sledně dle potřeby měněny. Po-
slední odvoz bude probíhat vždy
v sobotu v odpoledních hodi-
nách, nejpozději v 15.00 hodin.
Do kontejneru je možné odložit

starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty. Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od -
pa du, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a monitorů, počíta -
čů, lednic, mrazáků a sporáků.

Do kontejneru je možné
odložit starý nábytek,
koberce a linolea, zrcad -

la, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty. Kontejner
není určen pro odkládání živ-
nostenského odpadu, nebez-
pečného odpadu, bioodpadu,

stavebního odpadu, pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televi-
zorů a PC monitorů, počítačů,
lednic, mrazáků a sporáků. Ob-
jemné domácí odpady je možné
předávat ve sběrných dvorech
hlavního města Prahy. Předání
odpadu je pro občany s trvalým
pobytem na území bezplatné.

Kontejnery
společnosti Regios a. s.

Kontejnery
společnosti Pražské služby

19. 5.–20. 5.
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ U Jinonického rybníčka 

26. 5.–27. 5.
■ Nad Klikovkou (u č. 11)
■ Na Hutmance x U Waltrovky

2. 6.–3. 6.
■ Grafická x Kobrova
■ Prachnerova (nad č. 3)

9. 6.–10. 6.
■Fráni Šrámka (mezi č. 21–28)
■ Brdlíkova (u zdi hřbitova)

16. 6.–17. 6.
■ Česká x Urbanova (č. 8)
■ U Hrušky (parkoviště)

23. 6.–24. 6.
■ U Nikolajky x Na Březince
■ Musílkova x Schodová

11. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Třístoličná x Pod Lipkami

12. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská

15. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)

16. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
■ Plzeňská x U Zámečnice

17. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Kotlářkou (u fotbalového
hřiště)
■ V Břízkách (proti č. 11)

18. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)

19. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)

22. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova

23. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

24. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)
■ nám. 14. října x Preslova

25. 5. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky (č. 24)

26. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova

29. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)

30. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

31. 5. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)
■ Baldové x Vejražkova

Kontejnery
pro sběr bioodpadu

Kontejnery jsou hrazeny
z rozpočtu hlavního měs -
ta Prahy a jsou určeny

pouze na bioodpady. Odkládat
sem mohou obyvatelé Prahy 5
například listí, do kontejnerů
patří i tráva, větve, zemina, pří-
padně také kuchyňský bioodpad
rostlinného původu.

Kontejnery pro sběr biood-
padu ale nejsou určeny na sběr

živočišných zbyt ků. Po ce lou
dobu přistavení nádob na bio-
odpady bude u kontejneru od-
borná obsluha, která zamezí
odložení nesprávného druhu
odpadu.

Pokud do jde k na plnění kon-
tejneru před uplynutím doby,
na kterou byl na stanoviště při-
staven, tak bude přistaven kon-
tejner nový.

Bezplatné štěpkování
dřevního odpadu

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

Děti hledají
pamětníky

Další pamětníky, které zasáhly temné

okamžiky našich dějin, hledají děti ze

základních škol v páté městské části.

Rozbíhá se tak další ročník projektu Příběhy

našich sousedů organizace Post Bellum.

ka. Strastiplná cesta jim trvala
pět dní. Kvůli hladu paní Vynal
dokonce začala i kouřit. Z Ně-
mecka ji díky tatínkovi tajně od-
vezli do Francie. Tam se dostala
na církevní školu a udělala jim
tam přednášku o Českosloven-
sku. Během studií na vysoké
ško le se živila uklízením, pře-
kládáním, pak nastoupila do
americké firmy na výrobu tex-
tilních vláken. Navrhovala loga,
má několik patentů. Spolupra-
covala s mnoha známými lidmi,
k jejím přátelům patřil i Karel
Kryl. Na konci roku 1989 se
vrátila zpátky do Prahy.

Projekt Příběhy našich
sousedů zaměstnává žá -
ky sedmých až devátých

tříd. „Uzavřeli jsme smlouvu
o spolupráci, zároveň projekt
podporujeme i finančně, neboť
takováto práce s mladými lidmi
má opravdu smysl,“ uvedl zá-
stupce starosty Vít Šolle (KDU-
ČSL), který má na starost škol-
ství.

Žákovské týmy mají co na
prá  ci. Musejí příběh pamětníka
vyhledat, poté ho vyzpovídat
a je ho osud zpracovat. To vše
pod vedením jednak učitelů,
jednak i koordinátorů z Post
Bellum.

Pod jejich dozorem digitali-
zují fotografie, dohledávají in-
formace v archivech a natočené
materiály poté zpracovávají do
podoby reportáže či dokumen -
tu, který bude zveřejněn na
strán ce pribehynasichsouse -
du.cz a v mezinárodním inter-
netovém archivu vzpomínek
pa metnaroda.cz.

Pětkové děti se připojují už
potřetí, tentokrát se účastní
devět týmů z Fakultní základní
školy a Mateřské školy Barran-
dov II, Fakultní základní školy
Drtinova a Základní a mateřské
školy Radlická. Městská část na
projekt přispěje částkou sto še-
desát tisíc korun, které budou
použity například na řízení pro-
jektu, provozní náklady či tech-
nické zpracování příběhů.

Do projektu Příběhy našich
sousedů se od roku 2012 zapo-
jily desítky základních škol
v Česku a stovky dětí. „Pátrání
po pamětnících a zaznamená-

vání jejich příběhů děti proží-
valy jako úplnou detektivku
a přitom se seznamovaly s ne-
dávnými dějinami mnohem in-
tenzivněji než v klasické hodině
dějepisu,“ popsala projekt před
časem Hana Hniličková, mana-
žerka projek tu z pořadatelské
organizace Post Bellum, která
zaznamená vá příběhy pamět-
níků zlomových momentů mi-
nulého století už od roku 2001. 

Přítelkyně
z domu smutku

Pětkovým dětem se podařilo
v minulých ročnících projektu
zpracovat třeba osud spisova-
telky Evy Kantůrkové, která by -
la v roce 1981 vězněna za pod-
vracení republiky. Díky tomuto
zážitku vzniklo známé dílo Pří -
telkyně z domu smutku.

Dalším příběhem byl ten Zde -
ny Matějové, která zažila hrůzy
druhé světové války na Sedl -
čan  sku. „Když je popravili, tak
je naházeli do jámy, kterou si ti
lidé museli nejdřív vykopat. Po
válce se ty jámy otevřely a našla
se tam zohavená těla. Přišlo se
na to, že ty lidi byli před tím
ještě hrozně mučeni,“ popiso-
vala dětem pamětnice.

Od Svatavy Vynal se děti
z Pra hy 5 dozvěděly vyprávění
o její rodině. Její tatínek řídil
provoz jídelních a spacích vozů
mezinárodních vlaků a učil dce -
ru jazyky, maminka byla hereč-
kou v divadle E. F. Buriana, pra-
tetou Svatavy Vynal byla Hana
Benešová, manželka preziden -
ta Beneše. V roce 1948 spolu
s kamarádem utekli do Němec -
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naše bývalá paní učitelka klavíru, která si
u nás plní sen a učí se malovat. 
● A prozradíte i věkové rozpětí vašich
studentů?

Průměrný věk je osmašedesát let, nej-
staršímu účastníkovi akademie je třiaosm-
desát let, nejmladšímu potom šestapade-
sát let. 
●Co mohou udělat senioři, kteří by měli
chuť se přidat?

Zatímco zápisy pro děti se konají už
v květnu, koncepce akademie je taková, že
každý běh trvá tři roky. My nyní končíme
druhý rok. Potom začneme přijímat další,
sa mozřej mě pod podmínkou, že hlavní
město Praha bude chtít v projektu pokra-
čovat a my dou fáme, že chtít bude. Je třeba
ale zmínit, že projekt začínal na šesti ško-
lách, v dalším školním roce se připojil stej -
ný počet nových škol a příští školní rok se
připojí zase další. To svědčí tom, že zájem
je veliký.
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volný čas

„Jedna část seniorů navazuje na své
aktivity z mládí. A potom máme
naprosté začátečníky, kteří drželi

hudební nástroj nebo malují, poprvé v ži-
votě. My nemáme žádné osnovy, požadav -
ky na výkon, nemusíme hlídat docházku,
jsou to příjemné hodiny. Cíl je smysluplně
a hezky trávit volné chvíle,“ vysvětluje ře-
ditel školy Mgr. Luboš Lisner.
●Akademie pro seniory funguje zhruba
dva roky. Jak byste tento projekt ohod-
notil? 

Funguje podle našich představ. My jsme
do toho šli s tím, že je to nabídka pro seni-
ory, aby našli své vyžití v aktivitách, ve kte-
rých třeba jako mladí byli činní. Tedy že
hráli na hudební nástroj nebo se věnovali
výtvarnému umění, ale neměli dostatek
času, aby tyto aktivity rozvíjeli. A teď čas
mají. Ale také jsme mysleli na to, že pro ně-
koho může být možnost u nás studovat spl-
něný sen, který nikdy dříve nemohli reali-
zovat. 
● Jsou tedy i tací, kteří šli do studia bez
jakýchkoli předchozích zkušeností?

Jedna část seniorů navazuje na své akti-
vity z mládí. Máme studenty a studentky,
kteří pokračují ve hře na housle. A potom
máme naprosté začátečníky, kteří drželi
hudební nástroj nebo malují, poprvé v ži-
votě. My nemáme žádné osnovy, požadav -
ky na výkon, nemusíme hlídat docházku,
jsou to příjemné hodiny. Cíl je smysluplně
a hezky trávit volné chvíle. 
●Máte od účastníků akademie zpětnou
vazbu? 

Máme a je to potěšující zjištění. Na konci
minulého školního roku jsme uspořádali
koncert. Vystoupili na něm naši čtyři seni-

oři z hudební větve. Ti z výtvarné se zúčast -
nili výstavy Základní umělecké školy Štefá-
nikova v Galerii Portheimka, kterou jsme
uspořádali také loni, na přelomu června
a července. Výstava byla zaměřena na te-
matiku Karla IV. a senioři měli celou vý-
stavní místnost pro sebe. Bylo vidět, že jsou
na sebe pyšní, že jim záleží na výsled ku. Ať
to byli výtvarníci či hudebníci, tak řada
z nich za mnou přišla s tím, že akademie je
skvělá věc.
● Vy jste normální umělecká škola, za-
měřená primárně na děti. Je mezi začá-
tečníky z řad dětí a seniorů něco podob-
ného?

Stejné a asi to jediné je, že se stejně
stydí. Mám pocit, že u seniorů je nadšení
a chuť se něco naučit nebo se v něčem zlep-
šit větší než u dětí. A po těch dvou letech si
dovoluji říct, že řeči o tom, že staří lidé
hodně zapomínají, jsou mýtus. Děti si svoje
pomůcky zapomínají, u seniorů se s tím ne-
setkáváme, jsou mnohem důslednější
a svo je povinnosti si hlídají.
● Blíží se konec školního roku, máte
zase nějaký naplánovaný koncert?

Ano, půjde o obdobnou akci s tím rozdí-
lem, že vystupujících seniorů bude více,
než v loňském roce. Je to ale dobrovolné,
kdo má chuť, může si zahrát, kdo nemá,
nemusí. Ale pozváni jsou samozřejmě
všich ni. 
● Kolik studentů máte? A je více žen
nebo mužů?

Celkem máme přibližně pětapadesát stu-
dentů – seniorů. Asi polovina z nich jsou
výtvarníci a polovina hudebníci. Deset stu-
dentů jsou muži, takže ženy jasně převlá-
dají. Pro zajímavost jednou ze studentek je

Akademie je pro někoho

splněný sen

Před téměř dvěma lety byla v Praze založena v rámci

základních uměleckých škol síť Akademie umění a kultury

pro seniory. Lidé vyššího věku si díky ní mohou splnit svůj

celoživotní sen a naučit se třeba hrát na hudební nástroj

nebo si oživit to, co dříve ovládali, ale v produktivním

věku neměli na svůj koníček dostatek času. Zájem

o vzdělání v akademii je obrovský. V Praze 5 se připojila

Základní umělecká škola Štefánikova. 
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Koná se tady totiž akce
Netopýři ve městě, a to
ve středu 10. května, za-

číná se v 17.00 hodin, vstup je
zdarma. Připravena bude kro -
mě přednášky také projekce
filmu Netopýři ve tmě.

Ve Stodůlkách ale mají šanci
se pobavit nebo se dozvědět
něco zajímavého i ti, kteří patří
do první zmíněné skupiny, tedy
ti, kteří mají z netopýrů strach
a přednášky se určitě nezú čast -
ní. Na středu 31. května je tady
totiž naplánováno divadelní
představení pro děti. Začíná
v 17.00 hodin a divákům se
představí loutkový příběh „Jak
Martin s Barborkou vypluli na
moře“ v podání autorky Radany
Matějčkové z divadla Ko ník.
Představení doprovází živý hu-
dební doprovod na kytaru. 

Program pro dospělé a dětské
diváky si ale na květen přip ra -
vily i další pobočky knihov ny. Na
Barrandově to budou Pohádky
na Barrandově. Kateřina Bou-
šová a Papírová pimprlata hrají
klasické pohádky v knihov ně na
Barrandově ve středu 17. květ -
na od 17.00 hodin a vstup je ta -
ké volný. 

A pohádkové příběhy se do
pobočky knihovny na Barran-
dově vrátí, a to ve středu 31.
května, kdy jsou zváni děti a ro -
di če na Divadelní den. Zhléd-
nout bude možné pohád ku
O Šíp kové Růžence a Princ Ba-
jaja. Po každé pohádce navíc bu -
 de připraven tematický work -
shop.

Pro dospělé publikum je po -
tom určena zajímavá předná-
ška pojmenovaná Mezi Terasa -

mi, ateliéry a sídlištěm. Ve stře -
du 24. května bude možné po-
znat historii a současnost Bar-
randova díky povídání PhDr.
Jindřicha Nolla. Toto setkání za-
číná v 18.00 hodin.

Na Smíchově budou i v květ -
nu pokračovat osvědčené akce.
Třeba počítačové kluby pro se-
niory.

Konat se budou tři tematická
setkání, 10. května se na Smí-
chově potkají začátečníci v kur -
zu Příprava na dovolenou. Učit
se budou třeba objednat si zá-
jezd či ubytování přes internet,
ale i další dovolenkové vychy-
távky.

Na 17. května je naplánová -
no téma pro pokročilé MS Excel
II. a na 24. května závěrečné
opakování pro začátečníky. Po-
slední květnový den je kurz
určen opět pro pokročilé, půjde
o volnou hodinu, kde bude mož -
né získat odpovědi na své otáz -
ky. Účast na kurzech je možná
jen pro předem přihlášené.

Oblíbený je na Smíchově i cy-
klus přednášek Ženy a muži
v českých dějinách. V pondělí
22. května bude takovým mu -
žem Jakoubek ze Stříbra.

Cyklus má za cíl představit
vybrané osobnosti našich dějin,
a to spravedlivě ženy i mu že,

kteří sice nejsou notoric ky zná -
mí, ale jsou neméně významní.

Kuňky žbluňky na Smíchově
je program určený dětem.
V květnu se bude konat 17.
květ na a kdo už někdy na Kuň -
ky žbluňky byl, dobře ví, že jde
o pravidelná středeční setká-
vání nad knížkami. Kdo ješ tě
na Smíchov nikdy nezavítal,
bu de ho zajímat, co děti čeká.
Kromě čtení to je i minivýtvar -
ná dílnička. Vhodná je akce pro
děti od čtyř let a vstup je volný.

Pro amatérské autory jsou
potom určeny Literární dílny
s Terezou Matouškovou. Kdo
sní o tom, že jednou vydá kni -
hu, rád píše, zajímá ho vše
s psa  ním spojené, ten by neměl
květnovou dílnu vynechat.

Koná se 25. května od 16.00
hodin a zájemci se musejí pře-
dem přihlásit na mailu tereza-
matouskova@post.cz. Kurz je
vhodný pro zájemce od patnácti
do dvaceti let.

Pařížský Montmartre potom
v rámci cyklu Historické hřbi-
tovy poznají ti, kteří do knihov -
ny přijdou 29. května. Mluvit se
bude o atmosféře i poh nutých
dějinách paříž ského Montmar-
tru, a to zejmé na vzhledem
k jeho vý znamu pro rozvoj
umění a literatury. 

Netopýři ve Stodůlkách,
pohádky na Barrandově
Děsí vás netopýři, nebo je naopak máte
v oblibě? Zajímá vás, jak pracuje záchranná
netopýří stanice a jak se vůbec těmto
zvířatům žije ve městě? Vydejte se na
přednášku do knihovny ve Stodůlkách a na
všechny tyto otázky nebo pochybnosti
dostanete odpovědi.
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luštění

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V5-0530

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 05: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte 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.
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rozhovor

● Jak hodnotíte první měsíc ve funkci
sta rosty Prahy 5?

Vzhledem k tomu, že jsme nedělali žád -
né personální otřesy, úřad funguje plynule
dál. Všechny rozjeté projekty pokračují,
první měsíc byl tedy více hektický, než se-
znamovací. Bylo potřeba předělat smlou vy,
kompetence a další nezbytné byroktratické
procesy.
● Je něco, co vás coby nového starostu
překvapilo?

Nebyl jsem zatím ničím překvapen. Před
zvolením jsem působil jako radní, tudíž
jsem měl přehled o všech projektech, které
aktuálně naše městská část řeší. Nedá se
tedy říci, že by mě po nástupu do úřadu
překvapilo něco mimořádného.
●Co jste během těch několika týdnů sti -
hl udělat?

Jak jsem zmínil již výše, nedošlo k žád-
ným personálním otřesům ani výměně ko-
alice. Vše tedy běželo a běží dále, jsou věci,
na kterých jsem pracoval mnoho měsíců,
a nyní se dotáhly do konce, ale to bych ne-
přisuzoval tomu, že jsem starosta. Zatím
se podařily dílčí věci, zefektivnili jsme kan-
celář starosty, rozšířili komunikaci s ob-
čany a se spolky ohledně klíčových témat,
získali jsme rekordní prostředky na opravy
chodníků a komunikací.
● Proti vašemu předchůdci Radku Klí-
movi se postavil jeho vlastní klub TOP
09. Co bylo hlavním důvodem?

Samozřejmě chápu, že politika je věc ve-
řejná a my se snažíme být co nejvíce ote-
vření veřejnosti, ale poprosil bych v této in-
terní věci o shovívavost… Radek Klíma zde
odvedl kus práce, za což mu patří díky. Za-
stupitelský klub  se rozhodl pro změnu, což
je v politice i na nejvyšších úrovních běžná
věc a nic jiného, žádná osobní msta někoho
za tím není.
● Co chcete dělat jinak?

Chtěl bych zintenzivnit komunikaci
s úředníky, abychom zefektivnili chod úřa -
du. Mým cílem je uživatelsky příjemný
úřad... A kvůli tomu plánuji diskuse s na-
šimi zaměstnanci, aby oni sami přispěli ná-
pady, jak usnadnit lidem byrokratickou
agendu. Samozřejmě budeme rádi i za ja-
kékoli podněty a postřehy od občanů.
● Do komunálních voleb zbývá zhruba
rok a půl. Je to dostatečná doba na to
uspět jako starosta?

TOP 09 je v koalici již dva a půl roku. Ne-
myslím si, že práce starosty vyhrává volby.
U nás je měřítkem fungování koalice a poté
fungování našich členů v koalici. Když ne-
bude fungovat koalice, nebude žádná z ko-
aličních stran úspěšná. 
● Co byste rád do příštích voleb v Pra -
ze 5 stihl udělat, změnit?

Chceme dotáhnout do konce rozjeté pro-
jekty, abychom nenechávali pro další vo-
lební období kostlivce ve skříni. Zároveň je
potřeba, aby bylo město živý organismus,

aby se z něj nestal skanzen, takže rovněž
připravíme projekty, rekonstrukce, revita-
lizace pro další vedení MČ.
● Jaké potíže podle vašeho názoru trápí
pětku?

Jednoznačně doprava. Díky zavedení
parkovacích zón se zlepšila pro občany si-
tuace s parkováním, nicméně například
strakonická silnice je neustále jednou z nej-
vytíženějších komunikací v Praze a zácpy
jsou tu na denním pořádku. Jako městská
část ovšem máme velmi malé pravomoci
v řešení.
● A jaké nejzásadnější projekty budou
v nejbližší době v páté městské části re-
alizovány?

Dokončujeme rekonstrukci prvního stup -
ně ZŠ Nepomucká v ulici Benýškové a MŠ
Na Pláni. Získali jsme finanční prostředky
na realizaci rekonstrukce bývalé školky
v ulici Záhorského na Barrandově na ko-
munitní centrum, které v této lokalitě ci-
telně chybí. Finalizuje se stavební povolení
a soutěž na zhotovitele. Podobně je na tom
zateplení posledního pavilonu v ZŠ Webe-
rova. O rekonstrukci chodníků a komuni-
kací již byla řeč.
● Víte naopak už nyní, že něco se do vo -
leb jednoduše nestihne?

To bohužel nejsem v tuto chvíli schopen
říci. Zintenzivnili jsme práci na rozběhnu-
tých projektech, takže upřímně doufám, že
drtivá většina se stihne do voleb.

Starosta Pavel Richter:
Chceme dotáhnout do konce
rozjeté projekty

Rok a půl před komunálními volbami převzal vedení páté

městské části nový starosta. Radka Klímu vystřídal v čele

radnice jeho spolustraník z TOP 09 Pavel Richter. Co podle

něho nejvíc trápí Prahu 5? „Jednoznačně doprava. Díky

zavedení parkovacích zón se zlepšila pro občany situace

s parkováním, nicméně například strakonická silnice je

neustále jednou z nejvytíženějších komunikací v Praze

a zácpy jsou tu na denním pořádku. Jako městská část

ovšem máme velmi malé pravomoci v řešení,“ říká Pavel

Richter.
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LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy
přijme
FARMACEUTICKOU
LABORANTKU
možno i na zkrácený úvazek
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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Jednodenní výlet, respekti -
ve dokonce dva výlety, po-
řádá Praha 5, konkrétně

od bor sociální problematiky,
pro své seniory. Pojede se na
prohlídku významného barok-
ního areálu Svatá Hora u Pří-
brami a Kostela Povýšení sv.
Kří že ve Starém Rožmitále, pů-
sobiště J. J. Ryby.

Na výlet se vypraví dvě sku-
piny seniorů, a to vždy ve čtvr-
tek 25. května a 1. června. Vý -
let je pro účastníky bezplat ný
a zahrnuje dopravu, vstupy do
uvedených objektů a oběd. Zá-
jemci však musejí splnit přede-
psané podmínky. Musí jim být

více než šedesát let, musejí mít
trvalé bydliště v páté městské
čás ti a dobrý zdravotní stav.
S sebou je třeba si vzít občan-
ský průkaz a kartičku zdra-
votní pojišťovny. Odjíždět se
v obou uvedených termínech
bude v 8.30, přičemž autobus
bude přistaven u stanice Radlic -
ká na zastávce autobusu 504.
Návrat je plánován na 17.00
ho din.

Poukazy na výlety jsou vydá-
vány v budově úřadu Městské
části Praha 5, na náměstí 14.
října, a to od úterý 9. května
od 8.00 do 12.00 hodin v pří-
zemí, v následujících dnech po -

Vydejte se na výlet
na Svatou Horu
Jste senior nebo seniorka z Prahy 5 a rád či

ráda jezdíte na výlety? Vydejte se na

Svatou Horu u Příbrami. Poznáte zajímavé

místo a dozvíte se celou řadu zajímavostí.

tom vždy v úředních hodinách
v pondělí a ve středu od 8.00 do
18.00 hodin ve 2. patře v kan-
celáři číslo 216. Zájemci o pou-
kaz musejí mít u sebe občanský
průkaz. Svatá Hora je barokní
areál a poutní místo u Příbrami.
Areál tvoří komplex ambitů se
čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř
stojí původně gotický kostel Na-
nebevzetí Panny Marie, přesta-

věný a rozšířený v letech 1660–
1673.

K severnímu křídlu am  bitů
přiléhá bývalá jezuitská rezi-
dence a klášter a od severozá-
padního rohu komplexu vedou
do Příbrami kryté scho dy. Svatá
Hora před nedávnem prošla re-
konstrukcí, loni za ni získala ti -
tul Stavba roku Středočeské ho
kraje.
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■ Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí, atd.

■ Naložíme a odvezeme
cokoliv.

■ Stěhování všeho
druhu.

■ Vše za rozumnou
cenu.

!! Odvoz !!
starého nábytku

na skládku

Telefon: 773 484 056

hledá

na práci s úvazkem
na jedno odpoledne v týdnu.

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Chcete inzerovat
ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na
www.vase5.cz
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téma čtenářů

Hledám do malé dílny

šikovnou paní 
na občasnou výpomoc.
Základy šití výhodou.

SMS na tel.

732 616 140
zavolám zpět.
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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19 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost

 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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Parkování je tady opravdu
tragické, každý si odstaví
auto, dál jede metrem

a místní mohou tak akorát na-
štvaně koukat nebo objíždět do-
kolečka blok a hledat místo.
Byla jsem svědkem i toho, že
spolujezdec vystoupil, hledal
místo k zaparkování, navigoval
řidiče a volnou plochu bránil do-
slova vlastním tělem. To je ne-
důstojné! By dlíme tady a chce -
me mít mož nost zaparkovat.
Někdo mů že argumentovat tím,
že máme zaparkovat tam, kde je

místo a zbytek dojít. Ale co staří
lidé, rodiny s dětmi, ale i my
mladší. My si nemůžeme poho -
dlně zaparkovat a odnést si ná -
kup domů, aniž bychom museli
jít dvakrát?

Pavla T.

O placeném parkování na
Pra ze 5 se mluvilo spous -
tu let, několikrát se odlo-

žilo, ale bylo jasné, že k němu
dojde. Proč na tohle nemyslela
radnice u nás? Proč také nemá -
me modré čáry? Proč si u nás

Parkování
v Praze 13
Potíže s parkováním řeší třináctá městská

část. Přestože to bude v srpnu rok, co

sousední Praha 5 zavedla zóny placeného

stání, radnice Prahy 13 začala problematické

parkování řešit až nyní. Nejhorší situace je

na třináctce kolem stanic metra a veřejných

budov. Od začátku července budou lidé

muset parkovat s parkovacím kotoučem.

K tématu parkování přišla celá řada reakcí.

Přinášíme výběr z nich.

každý může zaparkovat podle
libosti a potře by? A je jiné řeše -
ní, než zóny také zavést? Není.
Takže za mě nějaký parkovací
kotouč je předpotopní ná  pad
a hlasuji jednoznačně pro zóny!

Bohumil H.

Třináctka je  v podstatě ve-
řejné parkoviště. Kdo je -
de do Prahy, může u nás

nechat auto a my místní máme
smůlu. Mám se te dy přestěho-
vat do jiné části Prahy, abych
mohl zaparkovat? Klidně zapla-

tím za parkovací oprávnění.
Typic ká situace naší rodiny
vypa dá takhle. Jedeme domů
z prá ce, školy a školky, v kufru
ko čárek pro nejmladší dítě
a nákup. Před domem a v je ho
blízkém okolí ne za par kuje me,
žena vystupuje, skládá kočá-
rek, ukládá do něj mimin ko, be -
re ostatní dvě děti a jdou domů.
Já si dám okružní jízdu, zuřivě
parkuji na místo daleko od by -
tu, beru taš ky a táhnu je domů.
Servis pro místní jako víno!

Jan K.

Parkování na třináctce
■ Zavedením takzvaných modrých zón v Praze 5 a 6 se prob-
lém přesunul na okrajové městské části. Řidiči odstaví své vozy
v Praze 13 a dál pokračují městskou hromadnou dopravou.
Nejhorší situace je kolem stanic metra a veřejných budov.
■ Třináctka proto zavede parkování s parkovacím kotoučem.
Opatření bude od 1. července zkušebně zavedeno v ulici Na zla -
tě, části ulice Petržílkova (u pošty a před stavbou Smart bytů),
v ulici Archeologická (na malých parkovištích u OC Lužiny)
a v ulici Hábova (parkoviště u kotelny za poštou Stodůl ky).
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postřehy Víta Olmera
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

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

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

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

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

Můj známý se jmenuje
Josef Salakvarda. Je
důchodce, a tak kouká

z okna. Do parčíku. Tam stojí
neoklasicistní socha nahé dív -
ky. S květinami. Totiž, stávala…

Socha tedy není jak od Mi -
chelangela. K tomu má daleko.
Ňa dra skoro žádná, nohy spíš
muž ské. Sochař původně asi
začal sochat chlapa. Pak si to
rozmyslel. Tvářička ale hezká.
A Josefovi, jak mi vyprávěl
v Zu bajdě, se ta chlapožena
moc líbí. Připomíná mu jeho ne-
božku.

Láska
k chlapoženě

Žena drží v ruce květiny. Ale
nějaký vandal tu ruku s kvě -
tinami ulomil. V noci. V noci
Sala kvarda objekt obdivu nesle-
duje. Na kamerový systém ne -
má. Je důchodce. Následně
opravenou dívku kdosi strhnul
z podstavce. Surově strhnul  na
trávník. Salakvarda přemluvil
sousedy. Postavili ji na místo.
Josef Salakvarda ji pak otřel.
Otřel ji velmi jemně hadříkem.
„Došla mi trpělivost,“ povídá mi
Josef, „a tak jsem napsal na ma-
gistrát.“ Vyňal z kapsy papír.
Ocitoval: „…dále si bezdomovci
u této rozdělávají ohýnek.
A hlav ně, vy ignoranti, v zim-
ním období, kromě atmosféric-
kých vlivů a exhalací, dívka
s květinami odspoda absorbuje
vlhkost. Ta to stoupá k mis trov -

sky modelovaným nohám. Pod-
stavec totiž někdo zcizil. Stou -
pá až k dívčinu klínu. Hanba!
Vnitřní pnu tí způsobené mra-
zem, může zavinit úplný roz-
pad i horního těla. Navrhuji te -
dy okamžité přesunutí díla do
Vámi zabezpečeného prostře -
dí!“

„Víš, co mi odpověděli?“ stě-
žoval si můj známý. „Že v Praze
je spousta význačnějších pamá-

tek, vo který se musej postarat
z prej nic moc rozpočtu.“

Josef si objednal další pivo
a udeřil na mě. Udeřil na mě,
byl jsem po ruce. „Já jim dám –
význačnějších! Já jim ještě
ukážu, zač je v Pardubicích per-
ník!“ A taky ukázal. Josef Sala-
kvarda. Důchodce. S chlapama
z hospody přetransferovali jed-
nou v noci sochu do jeho ga-
ráže. Namoudši. 

Tam je Dívka s květinami ko-
nečně v bezpečí a má se dobře.
Má se moc dobře, po všech
představitelných stránkách. Jo-
sefa Salakvardu jsem od té do -
by neviděl. Ani na pivo nechodí.
Zlí jazykové tvrdí, že má teď
přísný domácí režim. 

S tou Dívkou s květinami…

Vít Olmer
■ Herec, filmový režisér a scenárista
■ Jako herec účinkoval zejména v šedesátých letech v desít-
kách českých i zahraničních filmů. Po absolvování DAMU vy-
studoval filmovou režii na FAMU, režíroval několik dokumen-
tárních snímků, které získaly ceny v Krakově, Mnichově
a Karlových Varech.

FOTOKURZY

KURZ 
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 

FOTOAPARÁTU 

ANGELO PURGERT 
www.fototrener.cz  

Tel: 776120100

PRO ENY 
PRO MU E 
PRO D TI 
1990,- 



Mistrovství ČR
       V JÍZDĚ NA 
TOBOGÁNECH

27. 5. 2017

aquapalace.cz



FEMAT Autocentrum Radotín
Výpadová 2313
152 00  Praha - Radotín

+420 242 406 328
prodej@femat.cz
www.femat.cz

Využijte nabídku našich nových skladových 
vozů ŠKODA nebo si vyberte některý z více 
než 100 ojetých vozů, se kterými můžete 
ihned odjet. 


