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Chci být užitečný

editorial
Vážení čtenáři,
děti se poslední týdny před
koncem školy už nemohly
dočkat prázdnin, dospělé čekala dovolená. Do konce léta
zbývá posledních několik týdnů, jako by červenec a srpen
utíkaly rychleji než jiné měsíce. Než děti zase usednou do
školních lavic a vše se vrátí
do starých kolejí, užijte si poslední letní dny. Třeba se vydejte na nějakou pěknou akci. Přinášíme vám tipy na
volný čas. Ani v září ale nezůstanete bez možnosti někam zajít, něco se dozvědět nebo
něco ochutnat. Třeba jako v případě akce pojmenované
Sladké baroko, která se bude konat u Galerie Portheimka
a v přilehlém parku a určena je pro milovníky gastronomie
a historie. Nebo zajděte do nedalekého Letohrádku Kinských a seznamte se s historií svatebních obřadů. Dostanete šanci porovnat, jaké svatby se konaly v historii ve
srovnání se současností. Věnujeme se ale i dopravním tématům a školství. Víte třeba, jak vybrat jazykovou školu
a kdo se vlastně do studia cizích jazyků může zakousnout?
Pěkný zbytek prázdnin.
Vaše Zuzana
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Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.
Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké motoristy, na kterém
můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 v čele s vozem
KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA
COMBI SCOUT.

ZKROŤTE
SMEČKU

Těšíme se na Vás:

Dny testovacích jízd
ŠKODA 2017

9. 9. 2017, od 11:00 do 20:00 hodin
V rámci LadronkaFestu 2017, Park Ladronka na Praze 6

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz
Oﬁciální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
Praha 5

el.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise
CO 2 vozů YETI MONTE CARLO,
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

aktuality

Mapa přístupnosti
obsahuje tisícovku objektů
řes tisícovku objektů obsahuje mapa
přístupnosti budov a veřejných prostor. Určena je digitální mapa, kterou
Praha představila veřejnosti minulý rok,
pro zjištění, jak je která budova přístupná.
Na jejím vzniku se podílela komise Rady hl.
m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, Pražské organizace vozíčkářů a In-

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

P

stitutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Přístupnost si v mapě mohou ověřit i obyvatelé Prahy 5, a to na webových stránkách
www.mapapristupnosti.cz. Dozvědí se,
zda je budova zcela přístupná, nebo jen
částečně, nebo zda je vozíčkářům či třeba
maminkám s kočárkem zcela nepřístupná.
Každý objekt je doplněn o piktogramy.

Pětka pokračuje
v participativním rozpočtu
byvatelé Prahy 5 budou mít v následujících týdnech možnost spolurozhodnout o tom, jak bude utracena
část peněz rozpočtu městské části. Pětka odstartovala participativní rozpočet.
V červnu navrhovatelé představili své projekty, úřad nyní prověřuje jejich proveditelnost. Následovat bude veřejná prezentace

O

realizovatelných návrhů, v září a říjnu budou mít obyvatelé pětky možnost hlasovat
pro svého favorita, výsledky hlasování
budou zveřejněny v říjnu. Celkem je na projekty v rámci participativního rozpočtu vyčleněno pět milionů korun, rozděleny
budou tyto peníze minimálně mezi pět projektů.
INZERCE V5-0815
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Změny
v dopravě
ovinky do pražské hromadné dopravy zavedla společnost Ropid.
Změny se týkají především třinácté městské části, a to kvůli zlepšení
dopravní obslužnosti zastávky Malá
ohrada. Linky 137 a 142 proto změnily
trasu, zřídila se také linka 225 z Velké
ohrady.

N

Sledujte kvalitu vody
v přírodních koupalištích
okud dáváte přednost koupání
v přírodních koupalištích, sledujte kvalitu tamní vody. Aktualizované informace mohou lidé získat na
webu hygienické stanice http://hygpraha.cz/koupaliste.aspx. Hygienici
hlásí, že k 31. červenci zjistili v motolském rybníku zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody a sníženou průhlednost.

P

aktuality
Informace
k parkování ZTP
družená stání pro tělesně postižené jsou vyhrazena v Praze 5
v zónách placeného stání. Místa
jsou rozmístěna po celém území zón
s ohledem na to, kde lze čekat zvýšený
pohyb tělesně postižených. Parkování
je pro držitele průkazu ZTP bezplatné.

S

Pozastavení
revitalizace
centrálního parku
esrovnalosti v zadávací dokumentaci pozdrží revitalizaci
Centrálního parku v Praze 13.
Nesrovnalosti s sebou totiž nesou změny v rozpočtu stavby a ty musí odsouhlasit pražský magistrát. Protože ale
rozhodnutí padne nejspíš až v srpnu,
obnoveny budou práce pravděpodobně
až v září.

N

Třináctka má
rozklikávací rozpočet
plikaci rozklikávací rozpočet mohou
nově využít obyvatelé třinácté městské části. Jde o systém, který umožňuje všem zájemcům zobrazit detaily hospodaření Městského úřadu Prahy 13, a to
včetně jednotlivých položek. Zájemci na-

A

jdou aplikaci na webových stránkách
městské části, v záložce „důležité dokumenty a rozpočet – rozklikávací rozpočet“.
Podívat se na příjmy a výdaje Prahy 13 je
možné z počítače, ale i chytrých telefonů či
tabletů.

Praha bude mít
dopravní portál
ový dopravní portál, kde cestující
najdou podrobné informace o cestování po hlavním městě, připravuje
Praha. Sloužit má cestujícím, kteří jezdí
hromadnou dopravou, ale i těm, kteří využívají k cestám po metropoli auto. Dozvědí se třeba informace o hustotě provozu,
dopravních nehodách, uzavírkách, sjízdnosti komunikací nebo parkování a mnoho
dalšího. Cestujícím by měl interaktivní por-

N

tál nabídnout informace v reálném čase,
aby mohli reagovat například na zpoždění
nebo výpadek spojů nebo si vyhledat alternativní trasu. „Pracujeme na identiﬁkaci
všech zdrojů dopravních dat, jejich speciﬁkaci s cílem je následně integrovat a využít
je nejen pro rozvoj dopravních systémů,
ale také je zprostředkovat cestujícím, odborné veřejnosti a dalším,“ řekl náměstek
pražské primátorky Petr Dolínek.

INZERCE V5-0804
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doprava

Tramvaje a autobusy
PŘIPRAVILA RED, FOTO DPP

jezdí v letním režimu
V omezeném režimu pojede ještě
v průběhu srpna, respektive do začátku září
pražská hromadná doprava. Prázdninový
provoz tramvají, autobusů, vlaků a metra
potrvá až do 2. září.
ůvodem ke změně, která
platí od začátku letních
prázdnin a opakuje se
v pražské dopravě každé léto, je
menší zájem o cestování z důvodu úbytku cestujících, kteří
tráví léto mimo metropoli.
Roli v menším počtu lidí, kteří jedou tramvají či autobusem,
hrají zejména děti, které nedojíždějí po Praze do škol. Proto je
třeba počítat s mírným prodlou-

D

žením intervalů na většině linek
hromadné dopravy. K prodloužení intervalů dochází zejména
v období přepravních špiček
pracovních dnů, kdy je patrný
největší pokles poptávky.
V případě metra je na všech
linkách třeba počítat s prodloužením intervalů o jednu až dvě
minuty. Co se týče tramvají, nejsou po dobu prázdnin v provozu linky 4 a 21. Na lince čís-

INZERCE V5-0802

lo 9 je ve špičkách pracovních
dnů prodloužen interval ze čtyř
na pět minut, kolem poledne
pak z pěti na šest minut. U ostatních linek došlo k úpravě intervalů ve špičkách pracovních
dnů z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na dvanáct
minut. Linka 16 jede celotýdenně jen v trase Lehovec –
Kotlářka. V souvislosti s vyšším
počtem návštěvníků okolí Malé
Strany jsou na linku 15 nasazeny v pracovní dny i o víkendech dvouvozové či kloubové
tramvaje.
Na většině městských autobusových linek došlo v ranní
špičce pracovních dnů k prodloužení intervalu z šesti na
sedm a půl minuty, odpoledne

ze sedmi a půl na deset minut.
Co se vlaků v rámci pražské integrované doprav týče, ta jezdí
v průběhu letních prázdnin
podle platných jízdních řádů,
prázdninová omezení se jich
netýkají, výjimkou jsou jen
školní spoje.

INZERCE V5-0806

PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY
do NOVĚ otevřené
zubní ordinace Styledent na adrese
Zborovská 62, Praha 5.

Máme smlouvy s pojišťovnami

KONTAKTNÍ ČOČKY, ROZTOKY A KAPKY
KNIHY
HRY

ZDRAVÍ
HRAČKY

KUCHYNĚ
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PARFÉMY
MIMINKO

ELEKTRONIKA

www.vase5.cz

KRÁSA

MÓDA
ŠPERKY

HODINKY
DÁRKY

BYTOVÉ DOPLŇKY

SPORT/FITNES

VOLNÝ ČAS

Tel.: 734 313 939
info@styledent.cz
www.styledent.cz

veřejný prostor
Poslední divocí koně, kteří přežili do našich dob – koně
Převalského, najdou nový domov v Praze 5. Konkrétně potom
na Dívčích hradech. K vidění by tady měli být už za dva roky.

Divocí koně
„K

oně Převalského bývali dříve
označováni jako prakoně a využití části náhorní plošiny Dívčích hradů tak nepostrádá určitou symboliku. Právě zde si v dávné minulosti měly
ženy vystavět hradiště a vést odtud Dívčí
válku,“ uvedl k projektu ředitel pražské
zoologické zahrady Miroslav Bobek. „Nejde
jen o to, že získáváme další prostor pro
chov koně Převalského, na jehož záchraně
a návratu do přírody se významně podílela
a podílí naše zoologická zahrada. Vypásání
vegetace koňmi by v této lokalitě mělo vést
k obnově původních společenstev rostlin
a živočichů,“ vysvětlil.
Jde o společný projekt právě zoologické
zahrady, magistrátu a městských částí.
Pražský magistrát na projekt chovu koní
Převalského na Dívčích hradech pro letošní
rok uvolnil 6,5 milionu korun. „Tato lokalita potřebuje oživit a revitalizovat. Chov
koní Převalského je skvělým řešením a věříme, že Pražané se na ně budou chodit
rádi dívat. Zcela jistě tak dojde k zatraktivnění místa, jež se nachází v bezprostřední
blízkosti Prokopského údolí,“ uvedl náměs-

tek primátorky Petr Dolínek. „Podle plánu
návštěvníci uvidí první převaláky na pastvě
na Dívčích hradech zhruba za dva roky
a bude se v první fázi jednat o tři až pět klisen,“ říká zoologický náměstek zoo Praha
Jaroslav Šimek s tím, že čas je potřebný
k vybudování ohrady a zázemí a zároveň
během této doby dostatečně vzroste vegetace.
„Ve výběhu budou nově vysazeny remízky, bude zde přístřešek pro koně a objekt
zázemí s dvorky. Pro návštěvníky zde budou bezbariérové vyhlídky a rozhledna,“
popsal architekt Radim Karásek ze společnosti ARW pb, která připravuje projekt výstavby všech objektů.
V oblasti Dívčích hradů dochází nyní
k postupné obnově zeleně. Rozsáhlá plocha navazuje na chráněná území přírodní
rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad. Už letos na jaře došlo k zalesnění nového lesa a zatravnilo se rozsáhlé území bývalých polí. Letos na podzim
proběhne druhá etapa výsadeb, při které
bude zasazeno 550 alejových stromů jednotlivě i ve skupinkách. V plánu je v oblasti

PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

najdou domov na pětce

i výstavba cest, které zpřístupní území pro
návštěvníky lesa a v plánech jsou dvě hlavní cesty orientované sever – jih a při severním okraji území i východ – západ.
„Tento projekt je největší přeměnou zemědělské půdy, velikostí se téměř vyrovná
Stromovce,“ podotkla radní pro životní
prostředí HMP Jana Plamínková. „Na bývalých polích zde vznikne území tvořené
drobnými lesíky, rozptýlenou zelení a především rozsáhlými plochami luk.“

INZERCE V5-0807
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veřejný prostor

Obnovená zahrada
pomůže lidem s postižením
Pět let se zaměstnanci a zejména klienti
diakonie ve Stodůlkách těšili na novou
zahradu. Dočkali se, otevřena bude v září.
Zbrusu nová zahrada ale nezůstane
uzavřena, naopak vítána je zde i veřejnost.
iakonie Českobratrské
církve evangelické Praha
je organizace poskytující
sociální služby lidem s postižením a jejich rodinám. Obnova
zahrady měla přinést, a také
přinesla, příjemné a zároveň didakticky účelné prostředí pro
lidi s postižením, kteří velmi
potřebují prostor pro speciﬁcký
a v mnoha ohledech velmi náročný způsob života, ale i jejich
blízké i pečovatele. První dvě
etapy byly provedeny v letech
2011–2016, poslední letos.
V rámci projektu byly například upraveny komunikace,
instalovány nové herní prvky,
vyvýšené záhony. Stodůlecká
zahrada je protkána sítí zpevněných ploch a díky tomu je
z větší části bezbariérová. Vznikla zde také klidová zóna, která

PŘIPRAVILA RED, FOTO DIAKONIE

D
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by měla sloužit pro příležitostné akce – pálení čarodějnic, den
dětí a má být příležitostně otevřena veřejnosti. Je to ale v první řadě plocha, kde by klienti
a zaměstnanci mohli odpočívat.
Základním konceptem studie je
fénix, bájný pták – symbol věčného koloběhu a čistoty. Sám se
spaluje, aby se z ohně znovu
narodil. Koloběh je znázorněn
kruhy, které prostor prostupují. Zahrada ve spodní části je
zpracována v přírodním duchu
a zachovává si v co největší míře přírodní ráz. Tomu odpovídají i prvky, jako jsou dřevěné sedáky, ohniště, stěna z polen,
dřevěné zábradlí a kompost.
Dominantu plochy tvoří indiánské týpí. Vegetace byla z velké
části zachována a podle potřeby
doplněna.

„Stále se snažíme našim klientům vytvářet podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného
prostředí, v němž žijí a pracují.
K tomu napomáhá zejména
profesionální přístup z naší
strany, který můžeme poskytnout jedině s dobrým zázemím
a vybavením. Vážíme si toho, že
díky našim dárcům můžeme
z našeho centra tvořit místo,
kde se naši klienti cítí dobře,“
podotýká Tereza Háčková z Diakonie Praha.

Obnova zahrady vyvrcholí
a bude dokončena zahradní
slavností, který se koná 8. září
od 15.00 hodin.
Pražská diakonie, tedy i ta ve
Stodůlkách, nabízí a poskytuje
sociální, terapeutické, rehabilitační a poradenské služby
v různých formách. A to ambulantní ve formě stacionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, dále pak formou
terénní a pobytové, což je týdenní stacionář a odlehčovací
služba.

doprava
Výměna pohyblivých schodů uzavře stanici
metra Anděl ve směru k Obchodnímu
centru Smíchov. Lidé budou muset přes
zastávku Na Knížecí. Pátá městská část
však nesouhlasí s tím, že ani radnice, ani
obyvatelé Prahy 5 nebyli o všem
dostatečně informováni.

Pětce vadí
tanice metra Anděl, respektive východ z ní směrem k obchodnímu centru a zastávkám tramvají, patří
k nejvytíženějším tepnám.
„O tom, že dopravní podnik
uzavře na celých devět měsíců
východ z nejfrekventovanější
zastávky na Praze 5, jsem se
dozvěděl z novin, což nepovažuji za šťastnou komunikaci,“
uvedl starosta Prahy 5 Pavel
Richter (TOP 09).
„Dle plánů dopravního podniku se mělo uzavřít skoro celé
území u východu z metra, kde
se konají farmářské trhy a další
společenské akce. To je pro nás
nepřijatelné,“ doplnil s tím, že
ihned poté, co se pětka o této
uzavírce dozvěděla, začala intenzivní jednání s dopravním
podnikem.
Mezi hlavní požadavky Městské části Praha 5 patří koordinace s posunem zastávky v Ná-

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Mediální agentura hledá

Volejte Věru
605 234 832
Více na www.vase5.cz

INZERCE V5-0822

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
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Praze a uzavírka východu z metra postihne po dobu devíti měsíců desetitisíce lidí denně. „Je
potřeba, aby se informace o objízdných trasách dostala k občanům co nejdříve. Například,
aby při cestě ze směru Zličín
nepoužívali Anděl jako přestupní bod na tramvaj, ale až Palackého náměstí a podobně,“ zakončuje starosta Richter.
Praha schválila využít na
opravy v pražských stanicích
metra evropské prostředky
v rámci prioritní osy zaměřené
na udržitelnou mobilitu a energetické úspory. „Podpořené projekty prokazatelně přispějí ke
zkvalitnění života obyvatel metropole a mimo jiné i k dosažení
tolik potřebných úspor,“ uvedla
radní hlavního města oblast
školství a evropské fondy Irena
Ropková.
Kromě oprav na Andělu jde
také i o vybudování bezbariéro-

dražní ulici během rekonstrukce, obnova vodorovného značení pro pěší u dotčených chodníků, včasná hlášení o výluce
v metru a tramvajích, omezení
vjezdu do záboru ve špičkách
pracovních dnů a minimalizování zásobování staveniště
o pátcích po dobu farmářských
trhů.
Zároveň dopravní podnik přistoupil na posunutí termínu
rekonstrukce, která začne až
v polovině září místo poloviny
srpna. „Dopravní podnik nám
vychází vstříc, jsme s výsledky
jednání spokojeni. Jen nás mrzí, že jsme tyto věci nemohli
řešit dopředu, ale byli jsme postaveni před hotovou věc a nyní
to musíme šít horkou jehlou,“
doplnil starosta Prahy 5.
Dopravní křižovatka Anděl
(resp. Na Knížecí) je v počtu
přepravených cestujících jednou z nejvytíženějších v celé

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA

opravy stanice na Andělu

vého přístupu ve stanici metra
Palmovka, kde dojde i k výměně
eskalátorů, stejná novinka čeká
dále stanice Karlovo náměstí,
Náměstí Republiky a Skalku.
Ve stanici Dejvická bude z evropských prostředků vyměněno osvětlení a ve stanici Háje
dojde k modernizaci osvětlení
a větrání. „Jsem ráda, že prostřednictvím operačního programu a v něm alokovaných evropských prostředků, dojde
k zvýšení komfortu cestujících
pražského metra a rovněž k výrazným energetickým úsporám,“ řekla radní Ropková.
Pozitivní je naopak pro pětku
informace, že se blíží otevření
stanice metra Jinonice. Zprovozněna bude po devítiměsíční rekonstrukci ve středu
23. srpna. Během opravy soupravy metra stanicí pouze projížděly. Rekonstrukce probíhala
v několika etapách. Pro cestující byla stanice uzavřena od soboty 7. ledna. Stanice metra
Jinonice prošla kompletní modernizací.
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV NADAČNÍHO FONDU PETRA KOUKALA

Devítinásobný mistr České republiky Petr Koukal je jedním
z nejznámějších a nejúspěšnějších hráčů badmintonu
u nás. Vyhrál řadu turnajů po celém světě, účastnil se
olympijských her v Pekingu a v Londýně, kde byl
vlajkonošem české výpravy. Po olympiádě v Rio de Janeiru
ukončil v loňském roce svou aktivní badmintonovou
kariéru. V roce 2010 Petr Koukal onemocněl rakovinou
varlat, po úspěšné operaci a léčbě pokračoval ve sportovní
činnosti. Založil Nadační fond Petra Koukala a v rámci
projektu „STK pro chlapy“ se snaží upozornit na nebezpečí
této nemoci. Jeho manželkou je úspěšná biatlonistka
Gabriela Koukalová.

Petr Koukal:
Chci být užitečný
● Badminton si rekreačně s chutí „zapinká“ většina dětí a hodně dospělých.
Vzpomenete si, kdy jste držel poprvé
v ruce raketu? A kdy jste pak začal trénovat a hrát závodně?
Raketu jsem měl v ruce hned, když jsem
se vrátil s maminkou z porodnice, táta mi
ji dal do postýlky. On sám hrál závodně, tak
jsem to měl tak trochu dané. Asi v pěti letech si pamatuji, jak jsem s ním jezdil na
turnaje a ligové zápasy do Německa a v osmi letech jsem začal pravidelně trénovat.
Ta cesta na tři olympiády byla potom ještě
hodně dlouhá a strnitá.
● V mládí jste prý koketoval i s atletikou. Kdo vás přivedl k badmintonu, a co
se vám na něm zalíbilo natolik, že jste se
mu rozhodl věnovat?
Atletika byla skvělý doplněk a především
díky ní jsem se v badmintonu prosadil. Měl
jsem skvělého trenéra pana Matějku, jeho
dcera byla diskařka a reprezentovala nás
na olympiádě v Aténách. Mě bavily všechny
disciplíny, trenér chtěl, abych dělal desetiboj, ale já se v patnácti letech deﬁnitivně
rozhodl pro badminton a už u něj zůstal.
Bavilo mě, jak je to kreativní sport a bral
jsem jako obrovskou výzvu se v něm prosadit ve světové konkurenci.
● Měl jste nebo stále máte nějaké své
velké sportovní vzory, idoly?
Vždy jsem obdivoval a dál obdivuji Emila
Zátopka, fandím Rogerovi Federerovi
a v době nemoci jsem se hodně upnul na
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příběh Lance Armstronga. To se ale ještě
nevědělo o jeho dopingových skandálech…
● Vyhrál jste řadu zápasů, získal řadu
cen, medailí. Je mezi vašimi trofejemi
některá, které si ceníte nejvíc?
Vážím si každého z těch více než 1000
zápasů, které jsem odehrál. Kromě vážného onkologického onemocnění jsem měl jen
minimum vážnějších zranění, což považuji
také za úspěch.
Nejvíce si cením toho, že jsem se dokázal
dostat na tři olympiády v řadě. Těch dvanáct let ve světové špičce ve sportu, který
v České republice neměl prakticky žádnou
historii ani zázemí, nebylo vůbec jednoduchých.
● Když jste ukončil sportovní kariéru,
říkal jste, že budete profesionální „odpočívač“, a že konečně budete dělat i aktivity, které jste posledních dvacet let nestíhal. Jak se vám to daří plnit, opravdu
odpočíváte a stíháte, co jste dříve nestíhal?
Jak se to vezme. Ještě během kariéry
jsem začal pracovat na několika projektech, které se mi rozběhly více, než jsem
předpokládal a je s nimi hodně práce. Nadační fond a projekt „STK pro chlapy“, motivační přednášky, ﬁremní badmintonové
turnaje a exhibice, práce pro olympijský
mezinárodní antidopingový výbor a další.
Do toho mi manželka vyhlásila soutěž
o manžela roku, takže se snažím být co nejvíce s ní a sbírat body!

Je toho opravdu hodně a člověk má pocit,
že když najednou netráví šest hodin denně
v hale, tak že by toho měl stíhat podstatně
víc. Transformace z profesionálního sportu
do každodenního života je velmi zajímavý
proces a já se snažím užít si každý moment. Chci být užitečný a pracovat tak, aby
mé projekty měly smysl a dokázaly měnit
věci k lepšímu.
● Hodně času vám určitě zabere práce
pro Nadační fond Petra Koukala a projekt STK pro chlapy, který jste založil
v roce 2014. Kdo vám v této práci nejvíce
pomáhá a co všechno se vám již podařilo?
Dnes už mi se vším pomáhá ředitelka nadačního fondu, kterou jsem najal na začátku letošního roku. Je to výrazná změna,
protože dnes se můžu soustředit už pouze
na strategická rozhodnutí a důležitá jednání a schůzky a náročnou každodenní
agendu dělá paní ředitelka. Donedávna
jsem vše dělal prakticky sám. Nejtěžší byly
úplné začátky, kdy mi pomohli kamarádi
Jindra Knödl, Jirka Kastner a agentura
Stance, se kterou spolupracujeme dodnes.
Před pár týdny jsme dokonce vyhráli prestižní cenu za nejlepší PR projekt pro veřejnost.
Nejvíce si ale vážíme 38 příběhů, ve kterých nám lidé popsali, jak jim náš projekt
pomohl překonat obavy či stud z nějakých
zdravotních komplikací, kterými už dlouhodobě trpěli. To, že přišli k lékaři, někte-
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rým z nich doslova zachránilo život, a jiným třeba výrazně zvýšilo kvalitu života po
operačním zákroku nebo po následné léčbě, která nemusela být tak dlouhá či náročná.
Každý rok také přibývají stovky dalších
příběhů, které nejsou tak dramatické, ale
vesměs pojednávají o tom, že se nám podařilo změnit přístup lidí k jejich zdraví a zaměřují se více na prevenci. Právě to je náš
největší cíl – chodit na preventivní prohlídky včas!
● Máte nějaké zpětné ohlasy, zda věnují
muži svému zdraví větší pozornost?
Chodí například více na preventivní prohlídky, umějí si provést samovyšetření?
Samovyšetření varlat je jen jedno téma
z mnoha. „STK pro chlapy“ se snaží upozornit na problematiku mužského zdraví
celkově. Edukujeme o diabetu, zvýšeném
cholesterolu, rakovině tlustého střeva, prostaty a dalších onemocněních, která chlapi
zpravidla podceňují a často přijdou k lékaři, až když je příliš pozdě…
● Jaké jsou vaše aktuální aktivity související s činností vašeho nadačního fondu
a co plánujete?
Edukujeme formou různých přednášek
a besed ve školách, ve ﬁrmách i na akcích
pro veřejnost. Naším ústředním materiálem je „Manuál pro údržbu chlapa“, který
je ke stažení i na našem webu www.stkprochlapy.cz. Ten je napsaný trochu s nadsázkou, protože přirovnáváme jednotlivá onemocnění k poruchám automobilu. Chlapy
i kluky ale baví a smějí se u toho a my věříme, že to je ta správná cesta jak jim něco
dostat do hlavy. Nechceme chlapy strašit,
naopak je chceme motivovat ke zdravému
životu a k tomu, aby na případné problémy

přišli včas. Upozornit na nebezpečí mužských onemocnění má i kniha „Petr Koukal: Jsem“, kterou jsem napsal s Martinem
Moravcem a vloni v říjnu vydal. Mám radost, že se nám podařilo prodat už přes
sedm tisíc výtisků a věříme, že to číslo ještě
není konečné.
● Vy sám jste v roce 2010 rakovinou varlete onemocněl. Jak jste na to vůbec přišel, že vám něco je, jak jste reagoval,
když jste se dozvěděl diagnózu a jak jste
se s tím vyrovnával?
Bylo to velmi těžké období a nerad na něj
vzpomínám. Ale činím tak vlastně velmi
často právě během různých přednášek
a besed. Věřím, že moje nepříjemná zkušenost bude motivovat kluky a chlapy, aby se
o sebe starali lépe.

Na nádor na varleti jsem přišel při sprchování, ale trvalo mi několik týdnů, než
jsem se svěřil kamarádce – praktické lékařce. Ta mě doslova dokopala k tomu,
abych si zašel na vyšetření k urologovi. No
a tam to nabralo rychlý spád – rovnou z vyšetření v jeho ordinaci jsem jel do nemocnice a ještě ten večer mě měli operovat…nakonec jsem šel na sál „až“ ráno.
Byla to velká rána pro mě, celou rodinu
i přátele a myslím, že nám to všem otevřelo
oči a donutilo k zamyšlení. Myslím si, že
jako sportovec zvyklý překonávat každý
den fyzickou i psychickou bolest jsem se
k celé nemoci postavil dobře a bojovně. Ani
na chvíli jsem to nevzdal a nepochyboval
o tom, že se uzdravím. To, že jsem se i vrátil do vrcholového sportu, beru jako zázrak
a možná tak trochu odměnu právě za ten
pozitivní přístup.
● Změnila nějak nemoc váš pohled na
život? Dá se říct, že vám něco dala a něco
vzala?
Vzala mi slibně rozjetou kariéru vrcholového sportovce, dodnes věřím, že jsem měl
našlápnuto k výrazně lepším výsledkům.
Ale čert vem výsledky a medaile! Na druhou stranu mi ta zkušenost dala podstatně
víc. Naučila mě vážit si každého dne, kdy se
člověk cítí dobře a má svobodnou volbu jak
s tím dnem naloží. Takový luxus na onkologickém oddělení prostě nemáte…
● Pečujete po tom, co jste překonal rakovinu o své zdraví víc než dříve?
Ze začátku, první měsíce a roky po vyléčení, byl ten rozdíl výraznější. Dnes už člověk občas zase tak trochu spadne do „pěny
dní“ a rád bere některé věci jako samozřejmé. Ale i díky mé nadační práci si člověk
velmi často připomíná, že zdravý člověk
má tisíce přání, kdežto ten nemocný jen
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jedno… Často chodím mezi pacienty s nejrůznějšími diagnózami, úzce spolupracuji
s Kontem Bariéry, Dobrým Andělem, Nadačním fondem dětské onkologie Krtek
a dalšími organizacemi… Věřte mi, stačí pár
minut v takovém prostředí a člověka to
velmi rychle srovná pěkně zpátky a pokorně na zem…
Občas si říkám, že je škoda, že více lidí
nemá možnost zblízka vidět ty lidské příběhy plné neštěstí, ale zároveň i odhodlání
a radosti z maličkostí. Myslím, že by se
nám všem potom žilo výrazně líp.
● Kolik hodin denně jste musel v době
své aktivní sportovní kariéry trénovat?
Bylo to různé podle toho, v jakém stadiu
sezony jsem se nacházel, ale zpravidla to
bylo vždy mezi pěti a osmi hodinami denně.
● Badminton jste hrál závodně od dětství, nechybí vám, nestýská se vám po
něm? Jak na svou sportovní kariéru
vzpomínáte?
Prvních několik měsíců se mi nestýskalo
vůbec, protože poslední roky byly opravdu
extrémně náročné. Málokdo si to dokáže
představit. Dnes už se ale opravdu zase těším, když mě nějaká ﬁrma osloví pro uspořádání ﬁremního badmintonového turnaje
či tréninku, že si zahraji a vrátím se na
chvíli na kurt, na kterém jsem strávil posledních 25 let života.
Na kariéru jako takovou zatím příliš nevzpomínám, ale čím dál více si vážím
všeho, co se mi ve skromných českých podmínkách v naprosto neprotežovaném sportu povedlo a jak dlouho jsem to vydržel.
● Jste bezesporu nejznámějším hráčem
badmintonu u nás. Jak vidíte budoucnost českého badmintonu, máte nějaké
nástupce? Nepřemýšlel jste o tom, že
byste si je vychoval jako trenér?
Příliš růžově to bohužel nevidím. Ani
přes obrovský boom a popularitu badmintonu mezi veřejností se stále nepodařilo vytvořit národní tréninkové centrum, kde by
se nejlepší hráči mohli připravovat společně a pod kvalitním trenérským vedením.
To je první a naprosto nezbytný předpoklad
pro to, abychom byli schopni alespoň zpomalit rozjetý vlak evropského i světového
badmintonu, který nám už dlouho ujíždí.
Pravidelně máme velmi talentované žáky,
dorostence i juniory, ale tam naše hvězdy
pohasínají. Málokdo je totiž ochotný vrcholovému badmintonu obětovat vše i v nejsložitějších momentech, kdy hráč přechází
z juniorských kategorií do opravdového
badmintonu. Ten rozdíl je opravdu propastný a není jednoduché se s tím vyrovnat. Mým nástupcem na olympiádě by se
mohl stát Milan Ludík nebo talentovaný
Adam Mendrek z Brna, který je o deset let
mladší a se kterým jsem hrál své poslední
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ﬁnále Mistrovství České republiky v roce
2016, ale i jeho čeká ještě dlouhá cesta.
Rád mu občas pomáhám jako mentor
a rádce, ale o kariéře trenéra na plný úvazek určitě neuvažuji. Po dvaceti letech nevedou mé kroky každé ráno do haly a docela si to užívám…
● Vaše manželka stále úspěšně sportuje
na vrcholové úrovni, podporujete ji?
Snažím se pro ni být maximální oporou
i ochranou. Nemá to vůbec jednoduché
a obdivuji ji, jak se s tím vždy popasuje. Je
to úžasná žena.
● Jak spolu trávíte nejraději volný čas,
sportujete nebo se spíš snažíte odpočívat, relaxovat? Jaké máte zájmy, záliby,
koníčky?
Bude to znít nudně, ale když máme konečně chvíli volno, tak jsme nejčastěji doma, odpočíváme a užíváme si klidu a navzájem jeden druhého. Málokdo si dovede
představit, co všechno její život obnáší. Do
konce olympijské sezony by se daly její
volné dny spočítat na prstech jedné ruky,
a to včetně Vánoc… Když už najdeme energii, rádi si zajdeme na dobrou večeři a ještě
radši navštívíme pár přátel, na které během sezony už nezbývá žádný čas. Jinak si
Gabča v poslední době oblíbila tenis a já
golf, tak si občas uděláme sportovní odpoledne či podvečer.
● Bydlíte na Praze 5. Proč jste se rozhodli právě pro bydlení v této městské
části? Je pro vás pětka ideálním místem
pro život?
Líbí se nám skvělá dopravní dostupnost
nejen na letiště i do centra, ale i do Hořovic
odkud pocházím já a skrz tunel Blanka i na
libereckou výpadovku, protože Gabča pochází z Jablonce. Současně jsme nadšení
množstvím zeleně a parků v okolí. Aktuálně bydlíme v krásném projektu YIT
Green Motol s výhledem na les u golfového
hřiště, ale na konci roku se budeme stěhovat o pár zastávek tramvají níže do projektu Kavalírka, kde se budeme pro změnu

dívat do stejnojmenného parku. Zajímavostí je, že trasa mezi těmito místy se dá
celá proběhnout parky a lesy tak, že člověk
prakticky nepotká auto. A nedávno jsme
zjistili, že s pouhými pár přeběhnutími silnic se dá z golfu v Motole doběhnout až na
Petřín, což je úžasné!
● Co se vám v místě vašeho bydliště nejvíc líbí a co byste naopak změnil nebo vylepšil?
Líbí se nám množství zeleně, a že i když
bydlíme jen kousek od Anděla, tak nás ráno
nebudí auta a tramvaje, ale ptáci na stromech pod balkonem.
● Je nějaké místo, zákoutí v Praze, které máte rád, kam si třeba s manželkou
rádi zajdete nebo kam byste vzal návštěvu ze zahraničí?
Máme rádi Kavárnu, která hledá jméno
ve Stroupežnické a také restauraci U Sousedů na Kavalírce.
● Narodil jste se v Hořovicích. Jak na své
rodné město vzpomínáte, jaké bylo vaše
dětství?
Vzpomínám velmi rád a velmi často. Měl
jsem tam krásné dětství. Všude kousek
pěšky, mnoho sportovního vyžití i kamarádů, skvělé Gymnázium Václava Hraběte
a další milé vzpomínky. Hořovice jsou
branou do Brdských lesů a současně také
relativně blízko do Prahy i do Plzně. Rádi
bychom se s manželkou do Hořovic v budoucnu odstěhovali.
● Jaké jsou vaše plány na nejbližší období? Máte nějaký sportovní nebo osobní sen, který byste si rád splnil?
Především bych rád dál rozvíjel projekt
„STK pro chlapy“ tak, aby se pro každého
muže stal synonymem pro zodpovědný přístup ke svému zdraví a aby žil tak trochu
svým vlastním životem. Věřím, že se nám
podaří sehnat dostatek partnerů, kteří
nám s tím pomohou.
Osobní sen žiji každý den díky skvělé
manželce, rodině, přátelům a rozhodnutí
žít naplno a správně.

Petr Koukal
jeden z největších průkopníků badmintonu v Česku
■ Narozen 14. 12. 1985 v Hořovicích
■ Velmi úspěšný byl už v juniorských turnajích
■ Od roku 2007 byl s jedinou výjimkou v roce 2012 každoročním mistrem České republiky.
■ Je vítězem a držitelem medailí z řady mezinárodních turnajů, účastnil se olympijských her v Pekingu 2008, v Londýně 2012, kde byl vlajkonošem české výpravy,
a v Rio de Janeiru 2016.
■ Svou sportovní kariéru ukončil v roce 2016 a v témže roce vydal úspěšnou knihu
„Petr Koukal: Jsem.“
■ V roce 2014 založil Nadační fond Petra Koukala a v rámci projektu „STK pro chlapy“ se snaží upozornit na nebezpečí rakoviny. Motto jeho projektu je: „Až se chlapi
začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno!“

školství

Studium jazyků?
Pro děti i pracující

PŘIPRAVILA RED, FOTO DREAMSTIME, DEPOSIT PHOTO

Rádi cestujete, ale akutně vám schází
jazyková výbava, hledáte jazykové studium
pro úspěšného maturanta, který se ale
zatím nedostal na vysokou nebo se
s koncem prázdnin poohlížíte po dobrém
kurzu pro vašeho školáka? Učit cizí jazyk se
může kdokoli, bez ohledu na věk.
ejakutnější je asi potřeba najít jazykovou školu
právě pro ty, kteří letos
úspěšně završili středoškolská
léta maturitou, ale u přijímaček
na vysokou školu jim štěstí nepřálo. Dvanáct měsíců, které
uplynou před dalším pokusem,
lze strávit různě.
Pokud se váš potomek rozhodne nejít do práce a neláká
ho ani cesta do ciziny, doporučte mu právě studium na jazykové škole. Může to být rok prospěšný, který mu hodně dá,
navíc neodvykne školnímu režimu a do vysokoškolských lavic se mu pak nebude vracet
těžko. Samozřejmostí je navíc
možnost složit nejrůznější mezinárodní jazykové zkoušky.
Váš potomek tak bude o krok
napřed před ostatními.
Každý odborník na jazyky
vám potvrdí, že začít s výukou
je třeba co nejdříve. Pokud máte možnost, přihlaste svého potomka na kurzy už ve školce.
Když mateřinka takovou nabídku nemá nebo toužíte po

N

tom, aby se předškolák učil
jazyk intenzivněji, přihlaste
i jeho do jazykové školy. Kurzy
jsou uzpůsobeny nejmenším
dětem s ohledem na jejich možnosti, třeba dobu, po kterou
jsou schopny se soustředit.
Takto malí žáčci se učí hrou
a s využitím nejrůznějších výukových pomůcek.
V základních školách je
v dnešní době samozřejmostí
výuka angličtiny, postupně se
přidávají další jazyky. Nic však
nezkazíte, pokud školáka pošlete na intenzivní studium jazyků do jazykovky. Dalším studiem může váš potomek své
jazykové schopnosti rozvíjet,
oproti školní výuce se více do
rozvrhu zařazují i konverzační
hodiny s rodilým mluvčím.
A řešení nabízejí jazykové
školy i v případě, že vaše dítě
jak se říká „nemá na jazyky
hlavu“. Domluvit si můžete doučovací hodiny, kdy lektor využívá učebnice, podle kterých
se žák učí přímo ve škole. Využít můžete i nabídku, kdy vaše

Jak vybrat jazykovou školu
■ Navštivte ukázkovou hodinu
■ Zjistěte si, kdo vás bude učit
■ Poptejte se na reference
■ Nevybírejte podle ceny, raději si připlaťte
■ Spočítejte si, kolik hodin výuky dostanete
■ Ověřte si, zda je škola členem některé z asociací jazykových
škol
■ Ptejte se, kolik studentů bude v hodině
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dítě bude intenzivně připravováno na přijímací zkoušky na
střední či vysoké školy.
Tak rádi byste se na cestách
do ciziny dorozuměli tamní ře-

čí, ale myslíte si, že ve svém věku už nemáte šanci dohnat to,
co jste ve škole zanedbali? Nebo
máte neustále chuť učit se něco
nového bez ohledu na věk? „Za-

INZERCE V5-0826

školství
kový kurz, který odpovídá vašim časovým možnostem. Některé jazykové školy ale dokonce nabízejí výuku přímo ve
ﬁrmách. Třeba se vám podaří
přesvědčit svého zaměstnavatele a ten vám umožní studium
přímo v práci.

Složte mezinárodní
zkoušku

kousněte“ se do studia jazyků,
kurzy nejsou jen pro děti a mládež.
Nabídka jazykových škol je
bohatá, na vás už je, abyste si

zvolili, zda se chcete naučit úplně nový jazyk nebo se zlepšit
v tom, který už ovládáte nebo
máte alespoň základy. Pokud
jste pracující, budete hledat ta-

Výhodou je, že lektoři mohou
připravit kurz na míru a věnovat se přímo oboru, v němž potřebujete své jazykové znalosti
zlepšit.
Samozřejmostí je, že jazykové školy připravují své studenty na mezinárodní jazykové
zkoušky. Jejich složení může
potom působit přínosně ve vašem životopisu.
Pokud jste ze školy už opravdu hodně dlouho a představa,
jak se se „spolužáky“ posadíte
do lavic a pustíte se do učení
vás děsí, využijte možnost individuálního studia. Ani to není
pro profesionální jazykové školy problém.

Plusem bývá nejen to, že na
hodině jste jen vy a lektor, ale
i přizpůsobení se vašim časovým možnostem. Lektor tak za
vámi může dorazit třeba až
později odpoledne nebo večer,
a to klidně k vám domů nebo
třeba do kanceláře. Vše je na
domluvě.

Kde studovat
jazyky
■ Jazyková škola GLOSSA
www.glossa.cz
Na Bělidle 34, Praha 5
■ Jazyková škola Jipka
www.jipka.cz
Nušlova 4, Praha 5
■ Jazyková škola Empire
www.empire-skola.cz
V. Huga 6, Praha 5
■ Jazyková škola Keytone
www.keytone.cz
J. Plachty 986/17, Praha 5
Pozn. Jde o příklady
jazykových škol

INZERCE V5-0803
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Chystáte svatbu?
Poznejte, jaké byly v minulosti
Jak v minulosti vypadala pořádná svatba, jaké se vázaly
kytice, co se připravovalo na hostinu a jak vůbec vznikaly
nejrůznější svatební tradice? Je jedno, zda máte sňatek
před sebou nebo za sebou. Poznejte zajímavosti
v Národopisném muzeu.
ýstava Svatba tady, v Letohrádku
Kinských, potrvá až do začátku příštího roku. Výstava je zaměřena na
všechny důležité momenty tradiční svatby
na venkově v Čechách a na Moravě v 19.
a 20. století.
Dozvíte se třeba to, jak vůbec pravá vesnická veselka vypadala, uvidíte, jak se nevěsta a ženich oblékali ke svatebnímu obřadu, co bylo nutnou součástí věna, nebo
jak vypadaly svatební kytice, výzdoba
a hostina. Výstava ale odpoví i na to, jak
vznikly některé důležité okamžiky slavnostní chvíle, kterou svatba bezpochyby je.
Víte třeba, kde se vzala tradice družiček
a svatebního závoje? Můžete také porovnat, jak moc se liší svatby konané v současnosti a v minulosti. Třeba plány a přípravy
svatebního obřadu, což se příliš neliší od
dnešní doby, trvaly několik týdnů.
Jak už je v Letohrádku Kinských zvykem, uvidíte v rámci výstavy Svatba kroje,
které si k této slavnostní události oblékali

PŘIPRAVILA RED, FOTO NÁRODNÍ MUZEUM
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ženich a nevěsta. Jak pořadatelé prozrazují, u svatebního oblečení se uplatňovaly
tradiční starší typy oděvů a krojových prvků, které ukazovaly jejich mravopočestnost i místní kulturní identitu.
Výstava na Smíchově prezentuje několik
svatebních krojů z různých regionů – kroj
nevěsty s čepením z jižní Moravy (1975) či
šaty družičky z Mladoboleslavska (40. léta
19. století). Vystavena je i unikátní svatební kytice z východních Čech, konkrétně
z Litomyšlska, nebo vysoký svatební koláč
ze střední Moravy.
I v dobách dávno minulých znamenaly
námluvy i svatba samotná důležité okamžiky v životě jednak muže a ženy, jednak
i jejich rodin. Co však bylo oproti současnosti hodně rozdílné je to, že sňatky byly
často domluvené mezi rodiči, docházelo
i k spojení párů, které manželství uzavřít
sice nechtěly, nicméně rozhodnutí rodin respektovaly. „Obřadní úkony spojené se
svatbou směřovaly především k nevěstě

kultura
a projevovaly se v jakési svatební ‚exhibici‘, v níž podle tradice dívka předváděla i prožívala zármutek nad dosavadní
ztrátou způsobu života a zosobňovala nejistotu budoucího života,“ připomínají autoři výstavy v Letohrádku Kinských.
Také neopomínají připomenout, že svatební obřad po staletí vykonávali takzvaní svatební obřadníci. První zmínky
o nich jsou uveřejněny již v pramenech z 14. století. Na konci
18. století a v 1. polovině 19.
století se objevují různí obřadníci v Čechách („starek“),
na Moravě („starosvat“ nebo
„svat“) a ve Slezsku („starosta“). Vedle „svata“ se ustavuje
„družba“, který přebírá v 19.
století roli svatebního obřadníka. Na Moravě se však místy
vyskytuje stále „první mládenec“. Zvykem, jenž přetrval dodnes, bylo obdarování nevěsty
a ženicha. Některé dary byly
součástí obyčejového práva –
výbava či dary poskytované nevěstě nebo formou sousedské
výpomoci (přinášení potravin
do svatebního domu). Jiné měly
funkci odměny za práci – dary
poskytované kuchařkám, muzikantům, kočímu.
Letohrádek Kinských na
Smíchově je bývalé letní sídlo
známého šlechtického rodu,
zvané taktéž Musaion. Postaveno bylo na začátku 19. století
jako součást nyní neméně slav-

né zahrady. Prostory bývalých
vinic, na nichž se i s přilehlým
parkem rozkládá, byly rodinou
Kinských (přesněji kněžnou
Marií Růženou) zakoupeny
v roce 1828. Stavby rozsáhlého
zahradního komplexu a především letního sídla celé rodiny
započaly ještě toho roku. O návrh letohrádku se postaral věhlasný vídeňský architekt
Heinrich Koch, pod jehož vedením byl celý projekt také o tři
roky později dokončen.
Ač je vnějšek stavby typicky
klasicistně strohý, třebaže nechybí pro tento sloh tak typické
sloupy, uvnitř se mimo jiné na-

cházely i dvě sochy z bílého
mramoru – Vlasta a Psyché,
první jmenovaná z díla českého
sochaře Emanuela Maxe, druhá Itala Antonia Canovy. Ani
jedna z nich však v letohrádku
nezůstala napořád.

Z ostatních zdobných prvků
interiéru Musaionu se ale jinak
mnoho předmětů dochovalo až
dodnes. Například nástěnné
svícny a zlacené dřevěné lustry,
zábradlí hlavního schodiště nebo ozdobné kování.

INZERCE V5-0818
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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.
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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.
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Poznejte sladké baroko

v Galerii Portheimka
Poznáváte rádi nové chutě a zajímá vás, co
se jedlo v dobách dávno minulých? Potom
právě pro vás je určena akce, která se
uskuteční koncem září v parku před
smíchovskou Galerií Portheimka.
Připraveno tady pro vás bude barokní
hodování.
ladké dezerty, voňavé pečínky a dobové nápoje. To
je plánované Sladké baroko u Portheimky. Konat se bude
v den svátku svatého Václava,
tedy 28. září, hodovat se začne
od 10 hodin a ochutnávat dobroty bude možné až do 17 hodin. Akci připravuje samotná
galerie ve spolupráci s Muzeem
gastronomie. Cílem je prostřed-

PŘIPRAVILA RED, FOTO MEDIA TRAINING

S

nictvím staročeských pochoutek v široké škále tvarů a vůní
přiblížit, jak žili a jedli naši
předkové v barokní době.
„Na Portheimce, která je sama skvostným příkladem barokní architektury, rádi vítáme
nejen zájemce o dobré jídlo
a pití, ale také všechny zájemce
o historii, kterou chceme veřejnosti i tímto velmi příjemným

způsobem přiblížit,“ pozvala
všechny návštěvníky Jaroslava
Malíková, ředitelka Galerie
Portheimka s tím, že letošním
pořádáním akce navazuje galerie a muzeum na akci loňskou.

Cukrář Abraham Bosse. Rytina okolo roku 1632 z archivu Britského muzea pro Muzeum gastronomie.
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„Letošními barokními hody
navážeme na gurmánskou slavnost „Hodujeme s Karlem IV.:
tu jsme zde na svatého Václava
uspořádali přesně před rokem
a věnovali se na ní kulinářským
specialitám ve středověku,“ popsala Malíková a doplnila, že
také letos bude hodování doplněno dobovou hudbou a doprovodným programem pro děti.
Pro ty bude v parku postavena
barokní cesta, na jejímž konci
bude čekat sladká odměna z piškotového těsta.
Pro návštěvníky barokního
hodování bude u Portheimky
a v přilehlém parku připravena
celá řada stánků, na výběr budou sladké dobroty, jako jsou
palačinky, koláče, nejrůznější
moučníky, dorty, piškoty a pečivo. V době barokní byly oblíbené i rožněné pečínky, lidé si
pochutnávali také na jehněčím
ragú a dalších masitých pokrmech. Aby těch kalorických
bomb nebylo příliš, bude možné
si dát i něco lehčího, třeba ovoce. A to jak čerstvé, kandované
či zavařené, tak i přeměněné na
zmrzlinu z ovocných šťáv. Kdo
dá přednost jen lehkému zobání, i ten si přijde na své. Chybět nebudou ani mandle a ořechy v karamelu, pro mlsnější
pravý marcipán.

kultura

Polyxena z Lobkovic. Autorka
kuchařky složené hlavně ze
sladkých receptů.

Zátiší se sladkostmi vlámského mistra Osiase Beerta.
Slavit by ale pochopitelně
nešlo bez pití. I v době baroka si
lidé rádi dopřávali, bez piva či
vína to ani tehdy samozřejmě
nešlo. „Výroba obou moků se
tehdy kultivovala a na trh se
tak dostaly nové druhy a chutě.
Ve stejné době se objevila kromě cukru také káva a čokoláda,
která na Portheimce nebude
chybět. Z tohoto období pocházejí také sorbety, smetanová
zmrzlina a ovocné šťávy, které
doplní nápojovou nabídku,“ popsala Nina Provaan Smetanová, zakladatelka Muzea gastronomie, které se spolu s Galerií
Portheimka na přípravě hodů
podílí.
Jak připomínají pořadatelé
Sladkého baroka, je pro toto
období typická zdobnost a velkolepost. „Cukr začal být dostupnější, ne však pro běžné
domácnosti. Pro vyšší vrstvy to
však byla absolutní lahůdka,“
vysvětlila Nina Provaan Smetanová. Pro kuchaře pracující pro
významné šlechtické rody proto byly sladké recepty velkou
výzvou. Jeden z nejslavnějších
kuchařů 17. století Francois Pierre Sieur de la Varenne se zapsal do dějin, když ve své knize
Le Conﬁturier Francais soustředil recepty na výrobu zavařenin, ovocných šťáv s cukrem

a dalších sladkých dobrot. V českých šlechtických kuchyních
se cukrové speciality objevily ve
stejnou dobu jako v okolních zemích.
Velkou zásluhu na tom měly
ženy, které se vzájemně inspirovaly a staly se propagátor-

kami cukrových specialit. A také poprvé vystoupily se svým
uměním na veřejnost. Už na
konci šestnáctého století vznikla Kuchařská rukopisná kniha
Polyxeny z Lobkovic, skládající
se převážně z receptů na sladkosti. O padesát let později se

objevila kuchařka s názvem,
který hovoří sám za sebe: Kniha kuchyňská cukrová o všelijakých kaších, polívkách, krmích, dortích, marcipáních,
koláčích, piškotích, preclících
a o všelijakých takových dobrých věcí.

Trh s jídlem první poloviny 17. století. Autor Baltazar Gomez Figueira.
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servis Prahy 5

Kontejnery

Kontejnery

společnosti Regios a. s.

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,

K

a každém stanovišti bude velkoobjemový kontejner přistavený pouze
ve vymezeném časovém úseku
dle harmonogramu. Po uplynutí této doby bude kontejner od-

N

vezen a již se nebude na stanoviště vracet. Na každém stanovišti velkoobjemových kontejnerů bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání odpadů.

bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků a sporáků.

18. 8.–19. 8.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
■ Fr. Šrámka (mezi č. 21–28)
25. 8.–26. 8.
■ Nad Koulkou (mezi č. 1 a 5)
■ Graﬁcká x Kobrova
1. 9.–2. 9.
■ Na Homolce (proti č. 16)
■ Nádražní (proti č. 68)
8. 9.–9. 9.
■ U Hrušky (parkoviště)
■ Plzeňská x Podbělohorská

15. 9.–16. 9.
■ Na Hřebenkách (u č. 13)
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
22. 9.–23. 9.
■ V Cibulkách x Musílkova
■ Vrchlického x Pod Klamovkou
29. 9.–30. 9.
■ Česká x Urbanova (u č. 8)
■ Nad Klikovkou (u č. 11)
6. 10.–7. 10.
■ U Šalamounky x K Měchurce
■ U Jinonického rybníčka

17. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Na Neklance (popř. Nad Koulkou 3–5)
18. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
21. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)
22. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Pražského (u č. 608)
23. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
24. 8., 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
25. 8., 14.00–18.00 hod.
■ U Želez. mostu x Nádražní
28. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ Štěpařská x Šejbalové
29. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská
■ U Nikolajky (za stadionem)
30. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
31. 8., 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

1. 9., 14.00–18.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu
4. 9., 14.00–18.00 hod.
■ U Malvazinky (u separace)
■ Kroupova x Kutvirtova
5. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Devonská (u separace)
6. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dět. hřiště
7. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova
8. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
11. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Pod Kotlářkou (u hřiště)
12. 9., 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
■ Nad Buďánkami II (u č. 9)
13. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
14. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova
15. 9., 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

Velkoobjemové kontejnery
pro sběr bioodpadu
ontejnery 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

K

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

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5
neděle 20. 8., 9.00–12.00
■ Urbanova (pod číslem 20)
neděle 20. 8., 9.00–12.00
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
neděle 27. 8., 9.00–12.00
■ Baldové x Vejražkova

neděle 27. 8., 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova
neděle 3. 9., 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem
neděle 3. 9., 9.00–12.00
■ Prosluněná x V Násypu
neděle 10. 9., 9.00–12.00
■ Pod Hájem x U Pernikářky
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neděle 10. 9., 9.00–12.00
■ V Cibulkách x Na Výši
neděle 17. 9., 9.00–12.00
■ Brdlíkova (u hřbitova)
neděle 17. 9., 9.00–12.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem
neděle 24. 9., 9.00–12.00
■ U Malvazinky (č. 24)
neděle 24. 9., 9.00–12.00
■ V Remízku x Voskovcova
Hrazeno z rozpočtu
MHMP
sobota 19. 8., 13.00–16.00
■ Na Homolce (proti číslu 16)
sobota 26. 8., 9.00–12.00
■ U Mrázovky x Nad Bertramkou

sobota 2. 9., 13.00–16.00
■ Nad Klikovkou (proti číslu 11)
sobota 9. 9., 13.00–16.00
■ Nad Buďánkami I x Nad Buďánkami II
sobota 16. 9., 13.00–16.00
■ Kroupova x Kutvirtova
neděle 17. 9., 13.00–16.00
■ V Klukovicích x Bublavská
sobota 23. 9., 13.00–16.00
■ Na Farkáně II x Od Vysoké
sobota 23. 9., 9.00–12.00
■ U Šalamounky x K Měchurce
sobota 30. 9., 13.00–16.00
■ Butovická x Mezi Lány
neděle 1. 10., 13.00–16.00
■ V Břízkách (č. 11)
■ Musílkova x Schodová (9–12)

servis Prahy 5

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

O

podle ceníku provozovatele zařízení. Nově lze ve sběrných
dvorech odevzdávat i použitý
textil, obuv a oděvy.
Ve sběrných dvorech však
nelze odevzdávat nebezpečné
složky stavebního odpadu, jako
je například asfaltová lepenka
obsahující dehet, azbest a podobně.
Ve sběrných dvorech je stanoveno omezení jednorázového návozu odpadů, možný je
vjezd vozidel maximálně do
3,5 tuny.

Otevírací doba
■ Všední dny od 8.30 do 17.00 hodin (v době platnosti letního
času do 18.00 hod.)
■ Sobota od 8.30 do 15.00 hodin
■ Neděle a svátky zavřeno

Sběrný dvůr
Klikatá
běrný dvůr Klikatá (Klikatá 1238/90C) je opět
v provozu. Určen je pouze pro potřeby občanů Městské
části Praha 5. Sběrný dvůr
v Klikaté provozuje na vlastní
náklady radnice páté městské
části, a to proto, že v květnu
sběrné dvory v Praze 5 přestaly
od občanů brát odložené věci
a odpad. Důvodem bylo zastavení výběrového řízení.

S

Otevírací doba
Letní čas
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–18.00
8.30–15.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

INZERCE V5-0819

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

“MODERNÍ KURZY
FOTOGRAFOVÁNÍ,
KTERÉ VÁS
OPRAVDU NCO

KONTAKT
www.fotokurzyangelo.cz
info@fotokurzyangelo.cz
+420 776 120 100

NAUÍ.”

www.vase5.cz

21

servis Prahy 13

Kontejnery
na bioodpad z bytů
■ Hnědé popelnice, do kterých patří bioodpad, jsou nově rozmístěny na území Prahy 13 u vybraných bytových domů v ulicích Smíchovská, Anny Rybníčkové, Raichlova, Karla Kryla,
Švejcarovo náměstí, Nad Dalejským údolím, Přeučilova, Rotavská, Červeňanského, Petrbokova, Eberova a Jaroslava Foglara.
■ Do projektu je přímo zapojeno 33 domů, což čítá téměř
1200 bytů. Počítá se především s bioodpadem vznikajícím
v kuchyních, do přistavených hnědých popelnic se mohou
dávat i zbytky rostlin, hlína, tráva, rozřezané větvičky, umaštěné papíry, prostě cokolistanice , co je rostlinného původu
a po vhození do kompostu se dokáže rozložit.
■ V rámci projektu bylo rozmístěno 38 popelnic na bioodpad,
nejčastěji s objemem 240 litrů. Většina z nich je uzamčena.
Svoz je prozatím stanoven 1x týdně, počítá se s navýšením až
2x týdně. Bioodpad je odvážen na průmyslovou kompostárnu
Úholičky. Zkušební projekt v Praze 13 je stanoven na jeden
rok.

Kontejnery
na drobný elektroodpad
■ ul. Archeologická x Bronzová, v blízkosti M Lužiny, vedle stanoviště č. 15 sběrných nádob na tříděný odpad
■ ul. Trávníčkova, u tržiště M Luka, proti domu č. 1765/7, vedle
stanoviště tříděného odpadu č. 37, lokalita Lužiny
■ ul. Vlachova, naproti domu č. 1514/2 (Šostakovičovo náměstí)
ve Stodůlkách, vedle stanoviště č. 30 sběrných nádob na tříděný
odpad
■ ul. Seydlerova x V Hůrkách, proti domu č. 2146/13, lokalita
Nové Butovice, vedle stanoviště tříděného odpadu č. 95,
■ ul. Pavrovského (stanice BUS Červeňanského), v lokalitě Velká
Ohrada, vedle stanoviště tříděného odpadu č. 127.

Sběr
nebezpečného odpadu
ebezpečné odpady mohou občané hlavního
města Prahy odevzdávat
zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni
prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.
Odevzdávat lze rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný

N
Velkoobjemové
kontejnery

odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Nebezpečné odpady je zakázáno ukládat do nádob na
směsný odpad, a to pod hrozbou pokuty ve výši padesát tisíc
korun.

13. 9. – středa
■ ul. Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174)
15.00–15.20
■ ul. Petržílkova č. 2483 (u veřejného osvětlení) 15.30–15.50
■ ul. K Sopce (panel. plocha – proti č. 1655)
16.00–16.20
■ ul. Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)16.30–16.50
■ ul. Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00–17.20
■ křižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30–17.50
■ K Zahrádkám (před vchodem do restaurace )
18.00–18.20
■ ul. Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612) 18.30–18.50
■ ul. K Hájům (plocha proti č.p. 821/11)
19.00–19.20
■ Sezemínská
■ Běhounkova
■ Mládí
■ Pavrovského
■ Böhmova
■ K Fialce
■ Janského
■ Lýskova
■ Petržílkova
■ U Jezera
■ Borovanského
■ Melodická
■ Fantova
■ Nušlova
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6. 9.
7. 9.
8. 9.
8. 9.
11. 9.
11. 9.
12. 9.
12. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
15. 9.
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parkoviště u trafostanice
parkoviště proti č.2463
parkoviště proti č.824/14
křiž. s ul. Přecechtělova – u kontejnerů
parkoviště u kotelny
plocha u č. 1219
parkovací záliv proti č. 2211/69
chodník u Grafotechny u č. 1594
parkoviště u č. 2267/12
parkoviště proti č. 2039
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
křižovatka s ul. Operetní
parkoviště u č. 1742/23
parkovací záliv proti č.2289/43

21. 9. – čtvrtek
■ ul. 5. Máje (proti domu č. 325)
■ křižovatka ul. K Fialce x Živcových
■ křižovatka ul. Běhounkova x Dominova
■ ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
■ ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
■ ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
■ ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
■ ul. Janského (parkovací záliv u lékárny)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

30. 9. – sobota
■ křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům
■ ul. Bessemerova (cesta proti č. p. 2729/10)
■ ul. Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.30–16.50

zdraví

Motolský urgent
má nové přístroje
Sedm monitorovacích přístrojů pomáhá
léčit pacienty v pražské motolské
nemocnici. Dotaci čtyři miliony korun
získala nemocnice od pražského
magistrátu. Ročně tady lékaři a sestry
ošetří stovky tisíc pacientů.

„U

ltramoderní přístroje pořízené z dotace
hlavního města, věřím, ulehčí a zefektivní práci lékařům a zdravotnímu personálu a co hlavně – budou
zachraňovat životy pacientů.
V jistém ohledu jde o průlomovou záležitost, dosud Praha
rozvoj a zvyšování kvality akutní zdravotní péče v nemocnicích

zřizovaných státem ﬁnančně
nepodporovala,“ poznamenal
pražský radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko.
Nemocnice v Motole může
využívat přístroje, které sledují
životní funkce ošetřovaných
pacientů. Jde o dva přenosné
dýchací přístroje, speciální monitory, přístroj, který přenáší
křivku EKG do počítače, dále

Lifepak 15, který umí monitorovat životní funkce ošetřovaného pacienta včetně deﬁbrilace a novou má nemocnice
také endoskopickou sestavu.
Motolská nemocnice je největší zdravotnické zařízení
v České republice a patří mezi
největší v Evropě. Lékaři a sestry v Motole poskytují základní,
specializovanou a superspecializovanou péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro
děti, dospělé a seniory. Každý
rok je zde na celkem pětapadesáti klinikách ošetřeno více než
750 tisíc pacientů.
Urgentní příjem, kam nové
přístroje směřovaly, má čtyři
kompletně vybavené boxy jednotky intenzivní péče, pro čtyři
ventilované pacienty. Zlepšilo
se i speciální vybavení malého
zákrokového sálku, kde se nově

mohou provádět drobné chirurgické zákroky, jako je například
hrudní drenáž nebo lze provést
endoskopii zažívacího traktu
při podezření na krvácení.
„Nové EKG dokáže přenést
křivku přímo do počítače
a umožní téměř okamžitou
konzultaci zdravotního stavu
s kardiologem sídlícím v nemocnici o několik pater výše,“ řekla
MUDr. Lenka Kozlíková, primářka OUPD FN Motol. Znamená to, že specialista může
s pracovníky urgentního příjmu
konzultovat okamžitě, aniž by
pacient musel na vyšetření na
specializované odborné kardiologické pracoviště, či specialista
přijít provést vyšetření na urgentní příjem. Tím se zkrátí vyšetřovací proces a pacient může být rychleji směrován ať již
na koronární jednotku nebo přímo na katetrizační sál.
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www.coloseum.cz

Je to tady!
Otvíráme novou moderní italskou restauraci s obchodem

COLONIAL COLOSEUM & PIZZA
u stanice metra Luka
Pojď s námi do toho:

KUCHAŘ / KUCHAŘKA /
PIZZAŘ / ČÍŠNÍK / SERVÍRKA /
BARMAN / PRODAVAČKA

–
–
–
–
–
–

mzda vždy a včas
směny dle domluvy
možnost ubytování
možnost týdenních záloh
více než 20 let na trhu
náborový příspěvek

Ozvi se nám na: HR@coloseum.cz nebo na tel.: 725 772 103

www.vase5.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.
V tajence najdete citát Patricie Holečkové

INZERCE V5-023

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

PrDeL
str. 21–23 Rozhovor s hercem, textařem a scenáristou Jiřím Ferem Burdou

Prázdninové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

7/8

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč

volný čas
Pivopění na nábřeží

Hurá zpátky do školy

19. srpna

4. září

■ Pátý ročník multižánrového festivalu Pivopění se bude
konat na Hořejším nábřeží, a to
19. srpna. Jde o tradiční společensko-kulturní akci, která se
zaměřuje na prezentaci české
kultury, českých výrobků a potravin. Akce potrvá od 8.00 do
21.30 hodin.

■ Rozloučit se s prázdninami
a zvesela vkročit do nového
školního roku mohou děti
z Prahy 13. Připravena je pro
ně zábavná akce Hurá do školy
s Karibskými piráty v Centrálním parku, a to na pondělí
4. září od 10.00.

■ V srpnu i v září pokračuje
v Praze 13 oblíbená běžecká
škola. Jejím cílem je naučit zájemce správně a efektivně běhat, a to pod vedením zkušených trenérů lehkoatletického
oddílu TJ Stodůlky Praha. Zájemci o společné běhání se
scházejí vždy v pondělí odpoledne, a to v Centrálním parku
u dětského hřiště pod tubusem
metra (u Nepomuckého rybníka) v 18.00 hodin.

Koncert pro park
3. září
■ Janek Ledecký, Horváth
band či Kamila Nývltová zahrají na letošním už šestnáctém Koncertu pro park. Koná
se 3. září v Centrálním parku
třinácté městské části. Začíná
se v 14.00 hodin.

Slavnosti Rumunů
10. září
■ Zahrada Kinských ožije 10.
září rumunskou kulturou. Slavnosti Rumunů pořádá Sdružení
Rumunů již poosmé. Cílem akce je představit rumunskou kulturu a tradice. Akce se koná
v kostele sv. Michala v Praze
v Zahradě Kinských a na slavnosti vystoupí soubor Pastratorii traditiilor z rumunského
města Pecica.

Retro kavárna
ve Mlejně

Běžecká škola
na třináctce
21. srpna

v parku Sacre Coure, a to 9. září. Kromě hudebních produkcí
budou připraveny workshopy,
kde se budou vyrábět vlastní
hračky, obrázky a keramické
výrobky.

5. září
■ Retrokavárna ve Mlejně bude pro seniory otevřena opět
5. září. Počet míst je však omezen, proto je lepší si místo předem rezervovat, a to u paní
Aleny Houškové na telefonním
čísle 235 011 451.

Kinobus na pětce
11. září

Slavné vily

■ Utekly vám v kině snímky
Zootropolis, Ministerstvo lásky,
Instalatér z Tuchlovic nebo Masaryk? Vyrazte v září do kina,
a to ne ledajakého. Na hřiště
v Hlubočepích dorazí Kinobus,
který tady završí svoji letošní
pouť po Praze. Zootropolis, ﬁlm
pro děti, se bude promítat 11.
září, Ministerstvo lásky o den
později, následovat bude Instalatér z Tuchlovic a Masaryk je
v plánu 14. září. Kinobus je pojízdné kino, letos projíždí Prahou už podesáté. Promítání je
bezplatné, celkem se letos za-

5. září
■ Ve Winternitzově vile je k vidění výstava Slavné vily Prahy 5. Expozice představuje vývoj vilové architektury na
území páté městské části, a to
od usedlostí a panských dvorů
17. století až po moderní stavby
20. století.

Festival Bezprizor
9. září
■ Festival zaměřený na rodiny s dětmi se bude konat

stavilo nebo ještě zastaví na
patnácti místech. Kinobus nabízí dvě stovky míst k sezení,
bezplatnou půjčovnu dek, ale
i možnost zakoupení občerstvení. Promítat se začíná po setmění mezi 20.30 a 21.45 hodinou.

Výstava obrazů
12. září
■ Výstavu akademické malířky Jany Krotké s názvem Výstava obrazů, která potrvá do
27. října, připravila na září
Galerie Barrandov. Autorka se
ve své tvorbě věnuje graﬁce,
knižní ilustraci, převládá kresba a volná malba. Hlavním tématem jejích děl jsou portréty
žen, mužů, milenců, dětí a zvířat. Další výstavu chystá Galerie Barrandov na listopad. Půjde o výstavu Přes peklo do ráje
autorky Lenky Štepaníkové.
Výstava potrvá do 30. listopadu.

Feather tour
23. září
■ Feather tour se bude konat
ve Squashparku Cibulka, a to
23. září. Cílem tohoto projektu
je přimět lidi sportovat a představit squash široké veřejnosti.
Jedná se o amatérské turnaje,
kde budou moci děti z páté
městské části startovat zdarma.
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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

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
Horoměřice

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
Letňany

Suchdol

Loděnice

Žloukovice
Hudlice

Zdiby

Roztoky

Číčovice

Dolní
Břežany
Vrané
n. Vlt.

Davle

Jesenice

Strančice
Vel. Popovice

Jílové
u Prahy

Kamenice

Žebrák
Hořovice
Komárov
Zaječov

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
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kultura
Osm dětí z Prahy 5 vyrazilo spolu s kamarády z Prahy 9
v červnu na cestu do švédského Göteborgu. Každoročně se
tady koná soustředění orchestrů inspirovaných projektem
El Sistem. Malí hudebníci letos zaznamenali velké úspěchy.
„Letní hudební tábor Side-by-Side je součástí příprav na
oslavy 400 letého výročí Göteborgu, které vyvrcholí v roce
2021. V tom roce si organizátoři kladou za cíl přivést
dohromady až 30 tisíc muzikantů a vytvořit největší
hudební tábor na světě,“ popisuje Milada Cholujová,
zakladatelka Nadačního fondu Harmonie, který dětem ze
Základní školy Kořenského umožňuje výuku na hudební
nástroje.

PŘIPRAVILA RED, FOTO NF HARMONIE

Mosty mezi národy

buduje hudba
ěti z Nadačního fondu Harmonie už
poněkolikáté vyrazily do Švédska,
kde se tradičně koná soustředění
orchestrů inspirovaných El Sistemou.
● Kolik dětí do Švédska odjelo?
Letos jsme vybrali 17 dětí, které doprovázeli čtyři lektoři včetně dirigenta. Naše
děti byly v Göteborgu již potřetí a letos poprvé studovaly hudbu k vystoupení v kategorii „středně pokročilí“. Vzhledem k tomu,

D
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že většina z nich hraje teprve tři roky, považuji to za velký úspěch. Těch kategorií je
šest, od úplných začátečníků až po pokročilé, kteří v závěrečném koncertě hrají společně s Göteborskou ﬁlharmonií. Letos děti
potkala po cestě velice milá příhoda. Letuška je požádala, jestli by nemohly zahrát
už v letadle. Asi nikdo nechce v letadle slyšet oznámení „Věnujte pozornost zvláštnímu hlášení…“. Tentokrát však letuška

oznamovala hudební produkci našich dětí.
Ve výšce 10 058 metrů, v poměrně omezeném prostoru a za hluku motorů, zahrály
tři skladby. Mě moc potěšilo, že na cestě do
Göteborgu, města, kde působil Bedřich
Smetana, děti hrály i Proč bychom se netěšili? z Prodané nevěsty. Bylo to kouzelné
přerušení jednotvárného letu.
● Co tam na ně čekalo?
Side - by - Side ( Bok po boku) organizuje
od roku 2016 Göteborgská ﬁlharmonie ve
spolupráci se švédskou El Sistemou. Jejich
moto je „Pomocí hudby budujeme mosty
mezi národy, kulturami a kontinenty“.
Letní hudební tábor Side-by-Side je součástí příprav na oslavy 400letého výročí
Göteborgu, které vyvrcholí v roce 2021.
V tom roce si organizátoři kladou za cíl přivést dohromady až 30 tisíc muzikantů
a vytvořit největší hudební tábor na světě.
Každý rok v polovině června je Göteborg
naplněn až po okraj mladými muzikanty.
V letošním roce se v Göteborgu sešlo kolem
1600 dětí a mládeže, kteří ve svých kategoriích vytvořili několikasetčlenné orchestry.
Naše děti hrály v orchestru, který měl 700
členů. Zkoušelo se v prostorách göteborské
ﬁlharmonie, na školách a v multifunkční
hale Lieseberg. Naše děti hrály společně
s dětmi z 2O dalších zemích, například Anglie, Itálie, Rakouska, Norska, Dánska,
Portugalska, Německa a samozřejmě Švédska. V průběhu čtyř dnů proběhlo několik
mimořádných koncertů. Vyvrcholením by-

kultura
ly dva závěrečné koncerty, kterých se náš
orchestr zúčastnil a jež dirigoval Ron Davis
Alvarez.
● Nadační fond Harmonie zaznamenal
velký úspěch, Lucie Kopalová z vašeho
orchestru byla vybrána dirigentem pro
první housle...
Já musím poděkovat lektorům a dirigentům, jak výborně naše děti připravují. Není
to jednoduché cvičit 3x týdně po dvou hodinách. Dirigent Ron Davis Alvarez již druhým rokem naše děti vyzdvihoval a chválil.
Patřily mezi nejlepší a všechny byly v předních řadách toho obrovského orchestru.
Lucka byl vybrána jako „koncertní mistr“
a nejenom to, slavný dirigent Gustavo Dudamel, který se na zkoušku přišel podívat,
si s ní potřásl rukou. Myslím si, že naše malá delegace udělala velký kus práce.
● Co pro děti znamená možnost jet na
takovou akci?
Jeden anglický lektor řekl, že těch několik dnů intenzivního hraní spolu s dětmi
z celého světa, je pro děti naprosto výjimečným zážitkem a dá jim do budoucna více
než několik let cvičení. Jsou najednou součástí něčeho velikého a bylo úžasné sledovat, jak naše děti bez problémů splynuly
s ostatními dětmi a jak během společného
pobytu rozkvetly. Jsem vděčná, že nám letos pražský magistrát přispěl a doufám, že
příští rok budeme moct vyslat ještě větší
počet dětí.
● Jaké má dětský orchestr plány na blízké měsíce?
Na pozvání asociace Sistema Europe vystoupila část našich dětí v Aténach a hrály
jako součást Sistema Europe Youth Orchestra (SEYO). Byly součástí 200 člen-

ného orchestru z 27 zemí. Děti vystoupily
na závěr Helénského festivalu ve slavném
amﬁteátru Odeon pod Akropolí. Na konci
srpna budou děti hrát na pozvání Senátu
ve Valdštejnské zahradě, plánujeme další
vystoupení s orchestrem pražské konzervatoře a samozřejmě v květnu 2018 budeme zase spolu s našimi patrony herečkou Simonou Stašovou a klavíristou Ivo
Kahánkem, zvát Pražany na Střelecký ostrov aby oprášili své hudební nástroje
a stali se součástí již 3. ročníku Přijďte si
s námi zahrát. V září bude probíhat zápis
nových členů orchestru Nadačního fondu
Harmonie.

El Sistema
■ El Sistema je program, který v roce
1975 vytvořil ekonom a hudebník Jose
Antonio Abreu ve Venezuele. Věřil, že
hudba může být prostředkem k pozitivní sociální změně v životě dítěte. Vytvořil novou metodiku výuky, podle
které se děti učí hrát na hudební nástroj od samého počátku jako členové
orchestru, který má svého dirigenta.
Velký důraz je kladen na co nejvyšší
profesionální úroveň výuky, časté
zkoušky (nejméně 3x týdně) a program je otevřen všem dětem zdarma.
El Sistemou inspirované programy
jsou dnes po celém světě. Pro zajímavost Gustavo Dudamel, šéfdirigent
Losangeleské ﬁlharmonie, je „dítětem“
El Sistemy ve Venezuele a jedním
z nejznámějších světových dirigentů
současné doby.

Nadační fond
Harmonie
■ Do Česka přivedl El Sistemou inspirovaný program Nadační fond Harmonie. Ten přitom vznikl vlastně náhodou. „Viděla jsem v televizi německý
dokument o projektu El Sistema ve Venezuele. Film ukazoval, jak děti pomocí hudby vyrostly, jak se z nich staly
děti s budoucností, které se chytnou
muziky, a ta jim otevře dveře do světa.
Nadchlo mě to,“ poznamenává zakladatelka Harmonie Milada Cholujová.
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Nechte si knížky
dovézt až domů
Moc rádi čtete a hltáte každou nově vyšlou knihu, ale věk nebo
zdravotní omezení vám nedovolují pravidelně zajít do knihovny
a vypůjčit si něco na čtení? Nezoufejte, teď máte možnost využít
nový projekt smíchovské pobočky knihovny.
obočka na Smíchově v pilotním projektu zkouší
novou službu. Jmenuje
se Čtení až do domu a jak název
napovídá, jde skutečně o donášku knih až k vám domů.
Službu knihovna nabízí čtenářům bydlícím v páté městské
části, kteří jsou starší než osmdesát let, nebo mají průkaz
ZTP, ZTP/P. Služba je čtenářům
poskytována zdarma. Pokud

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSIT PHOTO
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mají čtenáři, kteří podmínky
splní, o novinku zájem, musejí
mít platný čtenářský průkaz
bez pohledávek a objednat si
najednou lze až pět knih.
Vypůjčit si lze knížky třemi
způsoby tak, aby nebyli limitováni ani ti čtenáři, kteří nemají
přístup k internetu.
Buď si čtení vyberete v online knihovním katalogu, nebo
prostřednictvím mailové adre-

sy knihovna@mlp.cz. V případě mailové zprávy je třeba
uvést, které tituly byste si rádi
vypůjčili a číslo svého čtenářského průkazu, případně telefonní číslo. Do předmětu zprávy je nutné napsat heslo „Knihy
s donáškou“.
Poslední možností je zavolat
na „donáškové“ číslo 770 149
750 a probrat vypůjčení rovnou
s knihovníky. I v tomto případě

je nutné si přichystat čtenářský
průkaz, budete knihovníkovi
diktovat jeho číslo.
Vybrané knížky, budou-li
zrovna „na skladě“, budou čtenářům doručeny následující
pondělí dopoledne, a to zaměstnancem Městské knihovny
v Praze. Vracet lze čtení na kterékoli pobočce knihovny a není
třeba to udělat osobně, odevzdat je může kdokoli.

Vyzkoušejte
v kuchyni levanduli
Máte rádi regionální suroviny a dáváte jim
přednost v kuchyni i na talíři? Vydejte se
prozkoumat stánek Speciality z českého
kalendáře. Najdete ho v přízemí
Obchodního centra Nový Smíchov.
apadlo vás někdy, že se
dá vařit podle českého
kalendáře? Že v podstatě každý měsíc nabízí doma vypěstovanou surovinu, která se
hodí na nějakou tu dobrotu?
Srpen patří na Smíchově levanduli. Věděli jste, že Česká republika se může pyšnit největším
biopolem levandule v Evropě?
Najdete ho v Chodouni. Sklizeň
tam právě vrcholí.
Třicet tisíc kusů levandulí
v biokvalitě představuje pro
autorky myšlenky Milenu Krčá-

N
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lovou a Helenu Neumannovou
velkou dřinu, ale také radost.
„V Chodouni jsme se rozhodli
s Asociací soukromého zemědělství ČR vybudovat volnočasový areál všemi smysly
s hlavní tematikou národního
bohatství naší země. Chmel
a čeští sládkové, víno a moravští vinaři, ale taký bylinkářství
a jeho tradice,“ vysvětluje Helena Neumannová.
Tak vznikla myšlenka zkusit
biolevanduli, protože v Černé
Hoře, Izreali i Francii najdete

pouze konvenční, pro neznalce
chemicky ošetřovanou a hnojenou. „A tak vaříme skvělé sirupy, limonády, připravujeme
oleje, vážeme nádherné dekorace česneku, obilí s levandulí.
Připravujeme na uklidnění mysli pro váš domov sušenou levanduli i do pytlíčků a po celý
srpen si můžete zcela unikátní
čerstvou kytici biolevandule
z Chodouně a další dobroty koupit ve Specialitách z českého
kalendáře v OC Smíchov,“ doplňuje Helena Neumannová.

Myšlenka otevřít stánek s českými specialitami vznikla
s tím, že příroda, zahrady i sady
a lesy nabízí v létě pro naši kuchyni množství surovin, které
naši předci hojně využívali, ale
v současnosti se na některé
z nich trochu pozapomnělo.
„Sedláci Asociace soukromého zemědělství je ctí i dnes a my
s nimi. Naše spolupráce na farmářských slavnostech vyvrcholila společným konceptem stánku s sebou,“ dodala Helena
Neumannová.

volný čas

Senior akademie nabídne

zajímavé přednášky
Sérii vzdělávacích přednášek z oblasti
prevence kriminality mohou navštívit
senioři z Prahy 5. Konat se budou v rámci
pátého ročníku Senior akademie. Připravuje
je pátá městská část ve spolupráci
s pražskou městskou policií.
ro účastníky budou připraveny cykly vzdělávacích přednášek z oblasti
prevence kriminality. Zúčastnit
se mohou všichni senioři a osoby zdravotně postižené, podmínkou však je, že mají trvalé
bydliště v páté městské části.
Přijít mohou i ti, kteří už se
účastnili předchozích ročníků.
Přednáškové cykly budou pro-

P

bíhat na radnici Prahy 5, začíná
se v září a cyklus potrvá až do
prosince. Setkání budou naplánována na odpolední hodiny.
Zájemci z řad obyvatel Prahy 5,
kteří splňují daná kritéria, se
mohou přihlásit do 31. srpna,
a to vždy v pondělí a ve středu
mezi 8.00 a 18.00 hodinou
v budově radnice na náměstí
14. října 1381/4 ve druhém pa-

tře v kanceláři číslo 223 u paní
Jitky Straňákové, na e-mailu
jit ka.stranakova@pra ha5.cz
nebo telefonním čísle 257 000
420 či u pana Václava Konečného na telefonu 257 000 265
či e-mailu vaclav.konecny@praha5.cz.
Bezplatný přednáškový cyklus je určen pro maximálně šedesátku účastníků. Skládá se
z deseti dvouhodinových přednášek. Jejich cílem je naučit se-

niory, zdravotně a tělesně postižené občany zvládat různé krizové situace. Přednášet budou
pracovníci útvaru prevence
pražské městské policie. Kromě
povídání se budou také promítat instruktážní ﬁlmy, diskutovat s účastníky a dojde i na
praktické ukázky. Pro účastníky cyklu budou připraveny také exkurze, každý na závěr obdrží pamětní list o absolvování
akademie.

Senior akademie
■ Jde o sérii přednášek z oblasti prevence kriminality.
■ Určena je akademie pro seniory z Prahy 5.
■ Přednáškové cykly začnou v září a potrvají až do prosince.
■ Setkání budou naplánována na odpolední hodiny.
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Partner akce

Partner akce
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postřehy Víta Olmera

Na Českou poštu

s hasičákem

Společná realitní
a advokátní kancelář

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
SÍT PROTI HMYZU

JURIS REAL, spol. s r.o.

+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

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

www.nemovitosti-vykup.info

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!

Šolo spol. s r. o.
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řítel občan K. má pravidelný styk. Nikoli pohlavní, ale s Českou poštou.
Denní hromadné podání pro něj
znamená 50 minut utrpení ve
frontě.
Zavolal na ředitelství pobočkové poštovní sítě. Tam ombudsmanka se sexy hlasem mu
sdělila: „O problémech víme,

„To teda vidím,“ brunátněl
přítel. „Hlavně že vy nahoře berete statisíce měsíčně, a ty chudinky za přepážkami musejí zákazníkům pod trestem snížení
prémií vnucovat losy, SIM karty, i takový pí..., jako jsou plyšoví
medvídci, škrabky na omrzlá
automobilová okna a dokonce –
hasicí přístroj!“
„Pane K.,“ pravila již zcela
antisexy hlasem ombudsmanka, „děkuji vám za vaši velice
podnětnou návštěvu a přeji
krásný den.“
Můj přítel zamířil ke dveřím,
ale odtud ještě zvolal mocným
hlasem: „Vy nejste nic než poštovní maﬁe!“ A než prásknul
dveřmi, dodal ještě: „Ten hasičák bych nejradši použil na
vás!“

penzace neposkytuje, vážený
pane K. Maximálně omluvu,
sezná-li však, že stížnost je relevantní.“
Přítel K. se však nedal: „Paní
ombudsmanko, když teda vaše
chudobná pošta nemá prostředky na dostatek pracovníků, proč jste si najali za 10 milionů ﬁrmu, která bude v rámci
tzv. mystery shoppingu mimo
jiný fízlovat zaměstnance, jestli
mají upravený vlasy a nehty,
nežvýkají, nepijí před zákazníky vodu, oslovují je 5. pádem,
telefon berou nejpozdějc po třetím zazvonění atd.“
„Najali jsme zkušenou ﬁrmu,
pane K.,“ pravila důstojně ombudsmanka, „protože České
poště jde o vysokou kvalitu služeb.“

monitorujeme je a řešíme,
avšak personální situace na
poště je neúnosná.“
„Trpím neuropatií dolních
končetin,“ rozohnil se občan K.,
„a nemám jako hradní rudotrenýrkář bodyguardy, kteří by mě
50 minut udržovali ve svislý poloze.“
Paní pravila, že jediné současné řešení pro chudobnou Českou poštu by bylo „vykrývat
pozice“, to je přesouvat pracovnice z jedné pobočky do druhé.
„Přidáte sem, chybět budou
zase tam. To je s prominutím
řešení na prd,“ odvětil kverulant. „A co takhle nějakou kompenzaci za můj ztracený, drahocenný čas?“
Ombudsmanka se srdečně
zasmála: „Česká pošta kom-

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