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Vážení čtenáři,
po čtyřech letech budeme kon -
cem října vybírat nové pos-
lance a poslankyně, kteří nás
budou zastupovat následující
roky ve sněmovně. Pokud se
k volbám chystáte, přečtěte si,
jak volit, kdy a od kolika ho -
din, ale také co si po čít, pokud
chcete volit jinde než ve svém
volebním okrsku. V tom pří-
padě si to tiž musíte vyřídit
voličský průkaz. Co pro jeho
získání potřebujete a dokdy je
třeba o něj požádat? Nevyne-

chejte ani povídání s klavírním virtuosem Ivo Kahánkem.
Patří mezi špičku ve svém oboru, ale dost času věnuje
i dětem. Proč se podílí na projektu, který umožňuje školá-
kům naučit se hrát na hudební nástroj? A jak se vlastně on
sám dostal ke hře na piano? V tomto vydání magazínu Va -
še 5 se věnujeme, jak už je zvykem, i dopravním tématům.
Dozvíte se třeba novinky o tom, jak jsou upraveny trasy
a jízdní řády nočních autobusů. Pokud budeme věřit před-
povědi počasí, babí léto bude brzy minulostí a čeká nás už
jen podzim. Ani v chladném a sychravém počasí ale nemu-
síte sedět doma. Vyberte si z našich tipů volnočasových akcí
a zažijte něco zajímavého nebo zábavného. Vaše Zuzana
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Metro S
na pětce

Hlavní město Praha začalo s pří-
pravou nových železničních tu-
nelů. Počítají s nimi zásady

územního rozvoje hlavního města a ta -
ké připravovaná změna územního plá -
nu. První cestující by se mohli vlaky
svézt za dvacet let. Projekt, kterému se
říká také Metro S, počítá s variantou
dvou podzemních tunelů, jeden z nich
by se týkal i Prahy 5. Vlaky od Berouna
by vjely do tunelu za smíchovským ná-
dražím, zastavily by na Karlově náměs -
tí, u opery a na Florenci, kde by opět
vyje ly na povrch a pokračovaly ven
z Pra hy. Vlaky od Benešova by po tom
zastavovaly na nové podzemní zas táv -
ce na náměstí Bratří Synků a dál by jely
tunelem k opeře a také na Florenc. „Za
ROPID bychom rádi, aby se do diskuse
o finální podobě nových podzemních
železničních tratí v Praze dostala i va-
riantní řešení, která počítají například
s železničními zastávkami v oblasti
Žižkova či Anděla,“ řekl zástupce ředi-
tele ROPID Martin Šubrt.
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Staropramen, to byl, je a bude pražský
Smíchov. Pouto s osobitou pražskou
čtvrtí, jejíž součástí je už téměř 150

let, teď Smíchovský pivovar objevuje
v rám ci své nové komunikace. Vypráví pří-
běhy odvahy a odhodlání, které by neměly
zůstat zapomenuty, a chce se více zapojit
i do současného dění na Smíchově. Podtr-
huje tak fakt, že své pivo poprvé uvařil
právě pro Smíchováky – poctivé a pracovité
lidi, kteří si na něj mohli zajít po práci.

„Chceme ukázat všechno to, za čím si pi-
vovar stojí už téměř 150 let. A to bez od-
kazu na unikátní místo původu našeho
piva prostě nejde. Proto se v nové kampani
Staropramenu představí hlavně samotný
Smíchov jako čtvrť poctivých a pracovitých
lidí, kteří si stojí za svým, stejně jako ten
náš Smíchovský pivovar.“ vysvětluje senior
brand manažerka značky Staropramen
Petra Chovancová.

A jak jinak podtrhnout sílu příběhu znač -
ky, než návratem k tradičnímu logu pivo-
varu. To se skládá z ručně psaného názvu
Staropramen, symbolu „S“ obklopeného

ječ menem a chmelem, písmen „A“ a „P“ od-
kazujících na Akcionářský pivovar na Smí-
chově. Tradiční logotyp již ozdobil i lahve
a plechovky, na těch ho navíc doplňují pří-
běhy z historie i současnosti pivovaru.

Na televizních obrazovkách nebo v ki-
nech se nově lidé mohou setkat i s reklam-
ním spotem, který ukazuje propojení pi -
vovaru a obyvatel Smíchova v historii
i v sou časnosti. Provází jím tvář i hlas her -
ce Hynka Čermáka. Poukazuje na to, že
Smíchov vždycky stál na straně svých lidí
a nejinak je tomu i dnes.

Pivovar nikdy nebyl
„světem za zdí”

Pivovar je dnes už jednou z posledních
připomínek slavné průmyslové minulosti
této čtvrti. Čtvrti, která se za poslední roky
možná změnila navenek, která ale uvnitř
zůstává taková, jaká byla vždycky. 

„Když se dnes na Smíchov podíváme
z pta čí perspektivy, zjistíme, jak velkou je -
ho část tvoří právě Staropramen. A tvoří ji
už celé dekády. Veškeré naše snažení, které

se promítá i do nové komunikace pivo varu,
směřuje k tomu, aby uprostřed čtvr ti nebyl
vnímán jako bariéra, ale naopak aby zůstal
otevřeným prostorem a při rozenou sou-
částí zdejšího dění,“ představuje novou
koncepci Petra Chovancová.

Pivovar nikdy nebyl světem, do kterého
by za vysokou zdí nebylo vidět a kam by se
nahlíželo jen škvírou v zavřené bráně. Stal
se organickou součástí svého okolí, pomá-
hal lidem a lidé pomáhali jemu. Příběhy
této spolupráce – třeba vznik ryze české
de sítky pro chlapy ze Smíchova, odvážné
ukry tí měděné varny před válečnou konfi-
skací nebo uchovávání unikátní receptury
smíchovského Granátu – se promítnou i do
nové kampaně, kterou pivovar spouští.

Na svoji otevřenost a vztah s okolím na-
vazuje Staropramen i nyní. Pivovar se stá -
vá komunitním centrem, místem, které ak-
tivně utváří dění na Smíchově. Ať už se
jed ná o koncerty přímo na pivovarském
dvo ře, setkání pro veřejnost se sládky pivo-
varu, nebo vznik příležitostného výčepu
„Pod Komínem.“

Smíchov vždycky drží spolu:
Pivovar Staropramen upevňuje pouto se čtvrtí, která „bolí, ale rozdá se”

KD Mlejn připravilo na neděli 15. říj -
na od 15.00 hodin představení pro
dětské diváky. Na programu je hra

Superkluk, která příchozím dětem připo-
mene, že ne ní třeba být zrovna Superman,
Spiderman nebo Batman, aby se mohl člo-
věk prohlásit za superhrdinu, ale že tím se

může někdo stát i docela jednodušeji. Před-
stavení je loutkové a vhodné pro děti od
pěti let. Vyprá ví „příběh jedné supertřídy,
ve které superspolužáci prožívají superdo-
brodružství. Až do té doby, než k nim pro-
padne Mi loš, který už není tak úplně su -
per…“

Opravené
hřiště Zázvorkova

Zrekonstruované dětské a sportovní
hřiště Zázvorkova bylo otevřeno
v po lovině září. Určeno je pro děti od

dvou do deseti let. Dominantou dětského
hřiště je lokomotiva doplněná houpačkou
hnízdem, kolotočem, péráky a novým pí-
skovištěm. Povrch hřiště byl opatřen dopa-
dovou pryžovou hmotou. Náklady dosáhly
částky necelé čtyři miliony korun, část po-

kryla dotace Magistrátu hlavního města
Prahy. Ze sportovního hřiště, které je ur-
čeno starším dětem a mládeži, byl během
rekonstrukce odstraněn starý a nevyhovu-
jící povrch, děti mo hou využívat například
nový bas ketbalový koš a nový mobiliář. Ob-
nova sportoviště stála 1,45 milionu korun
a i v tom to případě přispěl dotací pražský
magistrát.

Superkluk
v klubu Mlejn
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Nový park
pod Malou Ohradou

Nový park mohou využívat obyva-
telé třinácté městské části. Vy-
budován byl po dokončení revi-

talizace zeleně. Díky tomu vzniknul
v lokalitě pod Malou Ohradou při ulici
K Sopce nový park pojmenovaný také
Malá Ohrada. Projekt byl podpořen pro-
gramem Státního fondu životního pro-
středí částkou více než pět milionů.

Uzavírka
ulice Bieblova

Do konce října by měla skončit
uza vírka komunikace Bieblova
v úse  ku od ulice Radlická po

křižovat ku s ulicí Na Doubkové a Na
Skal ce. Dů vodem úplné uzavírky této
ulice je oprava komunikace. Objízdná
trasa, kte rou musejí využívat řidiči, je
vedena uli cí Radlickou, Ostrovského
a U Santošky, a to obousměrně.

INZERCE V5-1017

Celou řadu volnočasových aktivit při-
pravilo pro seniory Středisko sociál-
ních služeb Prahy 13 Lukáš. Třeba

18. října to bude Nordic Walking, pochodo-
vat se bude od radnice do Lukáše na oběd,
konat se budou i kurzy cvičení paměti
a naplánovány mají v Lukášovi i vánoční

a novoroční akce. Konat se bude 6. pro-
since Vánoční punčování, akce, při kte ré se
vítají Vánoce a vyrábějí vánoční oz doby
a dárečky a 8. ledna se bude vítat nový rok,
a to Tříkrálovým koncertem v klubu seni-
orů. V plánu je hudební vystoupení dět-
ského sboru Klíček a Notečka.

Sport i hudba
pro seniory

Omezení
ve stanici Anděl

Omezení vstupu do a výstupu z metra
ve směru ke křižovatce Anděl začalo
platit koncem září, potrvá přibližně

devět měsíců. Vstup i výstup cestujících do
stanice je možný pouze vestibulem smě-
rem k autobusovému obratišti Na Knížecí.
Dochází i ke změnám tras tramvají, linka
číslo 7 je ve směru z centra odkloněna ze
zastávky Zborovská přes zastávky Anděl

(v Plzeňské ulici), Bertramka a Klamovka
do zastávky Kotlářka, kde je ukončena,
tramvaj číslo 15 je ve směru z centra ze za-
stávky Arbesovo náměstí odkloněna přes
zastávky Anděl (v Nádražní ulici), Křížová
a Laurová do zastávky Radlická, kde je
ukončena. Omezení ve stanici na Andělu
se dotkne i Infocentra, které nebude po do -
bu uzavření vstupu do stanice v provo zu. 
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PŘIJÍMÁME

NOVÉ

PACIENTY

do NOVĚ otevřené

zubní ordinace Styledent na adrese

Zborovská 62, Praha 5.

Máme smlouvy
se zdravotními pojišťovnami

Tel.: 734 313 939

info@styledent.cz

www.styledent.cz

Libor Sládek uspěl coby
profesor gymnázia J.
Hey rovského v Praze. Pro

zajímavost: Jeho studenti ho po
vyhlášení výsledků odnesli
z pó dia na ramenou, sám učitel
navíc při finále rozdal všem no -
ty a zazpívala si i porota.

První ročník ankety se konal
ve školním roce 1993/1994.
Zúčastnilo se ho devatenáct
uči telů a zvítězil Petr Martínek

z Vlašimi. Celkem se za uplynu-
lých čtyřiadvacet ročníků uči-
telského klání zúčastnilo 844
kantorů, nominovaných jich
však bylo mnohem více. Ne kaž -
dý však nakonec nominaci při-
jal. Nejsilnější byl školní rok
2012/2013, kdy se utkalo cel-
kem 65 učitelů a učitelek.

Nejvíce oblíbených učitelek
a učitelů je podle statistik pořa-
datelů Zlatého Ámose v Morav-

skoslezském kraji, Praha se dělí
se Zlínským krajem o třetí mís -
to, mají shodně celkem tři Zlaté
Ámosy.

Nominace
do konce roku

Pravidla jsou snadná, nomi-
novat pedagogy mohou pouze
a jedině děti, respektive žáci
a studenti, kteří docházejí do
základních a středních škol.

Děti mohou vybírat
nejlepší a nejoblíbenější učitele 
Po pětadvacáté mohou žáci a studenti odměnit své vyučující
nominací v soutěži o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. Pokud
by byl nejlepším učitelem zvolen někdo z Prahy 5 nebo 13,
navázal by tak na úspěch Libora Sládka, který se stal Zlatým
Ámosem v sedmém ročníku ve školním roce 1999/2000.

Přihlášky najdou na webu
www.zlatyamos.cz a musejí do
nich napsat stručnou charakte-
ristiku navrhovaného pedago -
ga, popsat jeden společný záži-
tek a připojit podpisy 100 osob,
které s přihláškou souhlasí.

To vše musejí děti stihnout
nejpozději do konce letošního
ro ku. V lednu a v únoru příštího
ro ku potom proběhnou regi-
onální ko la, kde žáci musí před
svého uči tele před porotou ob-
hájit.

Semifinále pětadvacátého
roč níku proběhne na začátku
břez na a finále se uskuteční
a no vé ho Zlatého Ámose bude -
me znát v pátek 23. března. Ko-
runován bude vítěz o den poz-
ději.
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veřejný prostor

Dětský ostrov, jak si ho
pamatuji ze svého dět-
ství, byl skutečně hlavně

místem vyhrazeným dětem.
Městská část Praha 5 se má
o svěře ný majetek starat s péčí
řád ného hospodáře, což právě
na Dětském ostrově vidět není.
Možná, že priority byly někde
jinde a ti, kdo se měli zasadit,
aby po povodních v roce 2013
byl ostrov co nejrychleji obno-
ven, trochu zaspali. Nelze to
ale svádět na neustále se mě-
nící starosty, protože rozhodu-
jící slovo má zastupitelstvo
městské části, které se nemě-

nilo (a když tak, pouze jenom
minimálně) a odpovědnost za
daný stav ostrova, tak padá
hlavně na jeho hlavu. Dětský
ostrov by měl, už podle svého
názvu, patřit hlavně dětem
a jejich hrám. Samozřejmostí
by měla být obnova dětského
hřiště s hracími prvky. Na dět-
ské hřiště by měla navazovat
hřiště na míčové hry, kde by se
dal hrát fotbal, nohejbal, volej-
bal. Vybudováno zde prý již
bylo hřiště na minigolf, což by
samozřejmě mělo být zacho-
váno. Napadá mě, že od věci by
nebylo vybudovat zde dopravní

hřiště, kam by mohly docházet
děti z mateřských škol i děti
z prvního stupně základních
škol. Rozhodně by bylo dobré
zpřístupnit i druhou část os-
trova směrem k mostu Legií
a soše Vltavy. Samozřejmostí
by měla být opět vyhlídka na
Vltavu za mostkem. Vhodná by
byla i pěší promenáda kolem
celého ostrova, podobně jako je
to mu na Střeleckém ostrově.
Měly by zde být lavičky, odpad-
kové koše, pítka (mobiliář by
měl být v jednotné formě).
Vzniknout by zde mohla i za-
hradní restaurace či kavárnič -

Dětský ostrov
Pohledem obyvatel pětky
V příštím roce by po problémech a odkladech měl být konečně
otevřen zrekonstruovaný Dětský ostrov. Ten silně poškodily
povodně v roce 2013. Najít tady mají lidé sportoviště i nová hřiště
pro děti různých věkových kategorií. K tématu přišla celá řada
reakcí od obyvatel páté městské části.
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ka. Samozřejmostí (a vlast ně
v dnešní době bohužel nutnos -
tí) by měla být ostraha. Předpo-
kládám, že vstup na ostrov bu -
de omezen a večer se vchod
bu de uzamykat, aby se nestal
místem, kam se po setmění bu -
de stahovat nepřizpůsobivá fe -
tu jící mládež či bezdomovci.
Jeji ch přítomnost by mohla
zna menat ničení zařízení os -
tro va a změnit vyhledávané
mís to v místo, kterému je lépe
se vyhnout.

Lenka Potůčková

Na Dětský ostrov jsem,
chodila s prvním synem
a samozřejmě jsem mě -

la v plánu ho navštěvovat i s dí-
tětem mladším. To ale mezi tím
vyrostlo a kvůli nepřístupnosti
jsme o tuhle možnost přišli. Je
pro mě překvapivé to, že vždy
když byly povodně a něco po -
ničily, náprava přicházela po -
měr ně rychle a v řadě případů
nako nec zaplavené místo vypa-
dalo po obnově lépe, než před
velkou vodou. Proto by mě ze
vše ho nejvíc zajímalo, na čí
stra ně je chyba a kdo může za
to, že v tom to případě opravy
trvají už tolik let.

Petra Ptáčková

Rozsáhlý bytový a kance-
lářský projekt Smíchov
City má dát pětce v pod-

statě úplně novou čtvrť. Projekt
developera Sekyra Group za
ně kolik miliard korun by se měl
začít stavět v roce 2018. Jednu
z možností, jak sdělit svůj ná -
zor, využilo celkem více než
1300 lidí. 

Během následujících patnác -
ti až dvaceti let bude na dneš-
ním brownfieldu vyrůstat nová
čtvrť, která propojí oblast Na
Knížecí s nádražím Smíchov.
Území o rozloze dvaceti hekta -
rů nabídne byty pro 3300 oby -
vatel, stejně jako 9000 nových
pracovních míst, a to ne jen
v kancelářských budovách, ale
i v obchodech či restauracích
v přízemí budov.

Kavárny a šachy
Průzkum ukázal, že obyvate -

lé Smíchova stojí o to, aby bylo

Lidé řekli,
jaký chtějí Smíchov
Více než tisícovka lidí řekla svůj názor na to, jak by měl vypadat
Smíchov. Vyjádřit se obyvatelé Prahy 5 mohli v rámci plánovaného
projektu Smíchov city, který vyroste v prostoru na bývalém
nákladovém nádraží Praha – Smíchov. Lidé mohli své připomínky
sdělit jednak na plánovacím workshopu, ale i v on-line dotazníku
nebo sociologickém průzkumu.

místo více zelené, ale také chtě -
jí lepší propojení s Radlicemi
a oblastí Na Knížecí. Scházejí
jim také menší prodejny jako
řeznictví či pekárny, ale i kavár -
ny se zahrádkami či možnost
relaxace ve veřejném prostoru

třeba formou venkovního pose-
zení nebo kupříkladu veřejných
šachových stolků. 

Ukázalo se také, že by místní
lidé stáli o velký městský bul-
vár, sportovní dům a kulturní
halu či koncertní sál. Zapomí-

nat by se dále nemělo ani na
starší děti, kterým už klasická
dětská hřiště nevyhovují. Pro-
jekt Smíchov City bude možné
dále poznat od listopadu v Cen-
tru architektury a městského
plánování při IPR Praha. 
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Volby do sněmovny

Jak volit a kde?

Každý volič musí volit ve
volební místnosti ve
svém volebním okrsku.

Jejich seznam je k dispozici na
webu Městské části Praha 5.
Pokud už teď víte, že se v ter-
mínu, kdy se volby konají, ne-
budete zdržovat na Praze 5 ve
volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, musíte si vyří-
dit voličský průkaz.

Požádat o něj lze na Měst-
ském úřadě Prahy 5 osobně do
18. října do 16.00 hodin nebo
podáním doručeným nejpozději
sedm dnů přede dnem voleb,
tedy do 13. října.

Pohlídejte si
platnost občanky

V tomto případě je nutné
žádat buď písemně s úředně
ověřeným podpisem voliče,
nebo elektronicky prostřednic-
tvím datové schránky. Vzor žá-
dosti o vydání voličského prů-
kazu a plné moci najdou lidé na
webu Městské části Praha 5.

Nové poslance a poslankyně budou volit Češi v pátek 20.
a v sobotu 21. října. Hlasovat se bude od pátečních 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu bude možné hlas svým vybraným
favoritům vhodit od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

sněmovních voleb dorazit do
poštovních schránek, pokud je
například ztratíte, nic se ne-
děje, no vé můžete dostat přímo
ve volební místnosti. Tam také
najdete vzory hlasovacích líst -
ků a obdržíte také obálku, do
kte ré svůj zvolený lístek vložíte.

Na volebním lístku vybrané
politické strany či hnutí můžete
dát preferenční hlas nejvýše čty -
řem konkrétním kandidátům,
a to takzvaným kroužkováním.
Pokud dal volič přednostní hlas
více než čtyřem kandidátům,
hlasovací lístek je platný, ale po-
čítá se ve prospěch politické
stra ny či hnutí, nepřihlíží se
však k přednostním hlasům.

Volit lze do
přenosné urny

Neplatné jsou hlasovací líst -
ky, které nejsou na předepsa-
ném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlaso-
vací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Poškození ne -
bo přeložení hlasovacího líst ku
nemá vliv na jeho platnost, po -
kud jsou z něho patrny potřeb -
né údaje.

Požádat může vo lič zejména
ze zdravotních důvodů o to, aby
mohl hlasovat mimo volební
místnost. Okrs ková volební ko-
mise k němu vyšle dva své čle -
ny s přenosnou volební schrán -
kou. 

Volby do Poslanecké sněmovny 2017
■ Volby se budou konat v pátek 20. 10. a v sobotu 21. 10.
■ Hlasovat se bude v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
■Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem.
■ Volit lze i prostřednictvím voličského průkazu, který je určen pro lidi, kteří se v době konání
voleb nebudou zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu.
■ Na voličský průkaz lze volit v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
■ Osobně lze získat voličský průkaz na městském úřadě po prokázání totožnosti do 18. října
2017 do 16.00 hodin.
■ Voličský průkaz lze získat i podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tedy do
13. října 2017. Požádat o voličský průkaz lze písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
■ Hlasovací lístky budou distribuovány do poštovních schránek, získat je bude možné i přímo
ve volební místnosti.
■ Do úřední obálky lze vložit jeden hlasovací lístek vybrané politické strany, politického hnutí
či koalice, zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kan didátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Zdroj: MČ Praha 5

Každý volič je povinen prokázat
ve volební místnosti svou totož-
nost. Pohlídejte si proto, zda
má te platnou občanku, případ -

ně ji můžete nahradit platným
cestovním pasem.

Hlasovací lístky by vám měly
nejpozději tři dny před konáním
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INZERCE V5-1028

Češi si za dva týdny zvolí
dvě stovky poslanců, vo-
leni jsou do dolní komory

Parlamentu České republiky na
čtyři roky. Pokud roz hodně
chce te v nadcházejících vol-
bách odevzdat svůj hlas, ale bu-
dete zrovna v zahraničí, ani tak
není nic ztraceno. V případě
krátkodobého pobytu v zahra-
ničí je možné volit na zastupi-
telském úřadě na voličský prů-
kaz.

Voličský průkaz vydává jak
obecní úřad, tak i zastupitelský
úřad, záleží jen na tom, u jaké -
ho úřadu je volič zapsán v sez -
namu voličů. S platným volič-
ským průka zem lze při volbách
do Pos lanecké sněmovny hlaso-
vat v jakémkoliv volebním okr-
sku na území České republiky
nebo jakémkoliv zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí.

Losem bylo určeno, že podřa-
zeny budou všechny zvláštní
volební okrsky v zahraničí Stře-
dočeskému kraji, To pro voliče
v zahraničí znamená, že budou
volit kandidáty ze středoče-
ských kandidátek.

Volit poslance
lze i v zahraničí
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Školné?
To NE!

A proč NE? Protože kde jinde by
měla platit rovnost šancí, než
v přístupu ke vzdělání. Vzdělání
není investice ani soukromý maje-
tek. Vzdělávat znamená předávat
pozná ní a zkušenosti, které po-
stupně obohacovaly stovky gene-
rací. Vzdě lání předávají rodiče
a školy dětem, starší generace
mladší a je výrazem přirozené me-
zigenerační solidarity.
● Budeme garantovat bezplatné studium první vysoké školy v pří-
padě dokončení studia v řádné době.
● Zajistíme dostatek míst v mateřských školách pro děti od tří let.
● Zvýšíme průměrný plat pedagogických pracovníků na 130 %
průměrné mzdy do roku 2021.

PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zastupitelka městské části
Praha 5 říká: „Vyslovit podporu Vítu Šollemu mohu s radostí a pře-
svědčením. Z vlastní zkušenosti vím, jak složitá je práce politika.
Záleží na schopnostech vcítit se do problémů občanů a toho kterého
místa. Má dlouholeté zkušenosti pedagogické i manažerské, ve škole
i na radnici. Ochota jednat, vůle dohodnout se, smysl pro detaily
i strategické uvažování jsou vizitkou dlouholetého ředitele základní
školy. Nepochybuji, že jeho působení na celostátní úrovni přinese
poctivé ovzduší, odbornost a opravdovost do politiky“.

Mgr. Vít Šolle (KDU-ČSL)
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● Na piano jste se začal učit hrát ve čty-
řech letech. Bavilo vás to už tehdy nebo
jste jen plnil přání rodičů?

Po pravdě řečeno jsem ze začátku spíš
plnil přání rodičů a babičky, ale poměrně
brzy mě to začalo bavit.
● Jaké bylo vaše dětství? Kolik času jste
musel věnovat cvičení na klavír, zbýval
vám nějaký čas na obyčejné klukovské
zábavy?

Na dětství vzpomínám velice rád, i když
je pravda, že příliš klukovské zábavy jsem
nezažil. Překážkou však nebyl ani tak kla-
vír, jako spíš moje problémy s dýchacími
cestami a alergie, kvůli nimž jsem byl z vel -
ké části vyloučen z běžného života mezi
dětmi. Na druhou stranu jsem ale díky to -
mu měl dostatek času sedět u piana.
● Čím jste chtěl být jako malý kluk? Měl
jste nějaké vysněné povolání nebo jste
už tenkrát toužil po kariéře slavného
klavíristy?

Klavíristou jsem chtěl být až tak ve 12
ne bo 13 letech. Jako dítě jsem kromě tra-
dičního popeláře toužil stát se hokejovým
brankářem nebo potápěčem. 
● Již od útlého mládí jste se úspěšně
zúčastňoval řady soutěží, dosáhl jste řa -
dy úspěchů. Jste soutěživý typ? Které ze
svých cen si ceníte nejvíc a na jaký ús -
pěch jste pyšný? 

Já jsem právě velmi soutěživý typ
a vždyc ky mě přitahoval sport, který jsem
ale v dětství takřka nemohl provozovat.

Proto klavír kromě určitého sebevyjádření
byl zároveň takovou sportovní disciplínou,
v níž jsem mohl svou soutěživost realizo-
vat. Ze svých soutěžních úspěchů si asi nej-
víc cením první ceny a titulu absolutního
vítěze mezinárodní klavírní soutěže Praž-
ského jara a pak samozřejmě různých pre-
stižních vystoupení, například na festivalu
BBC PROMS v Londýně či s Berlínskými fil-
harmoniky. 
● Studoval jste na u nás i v zahraničí na
prestižní londýnské Guildhall School of

Music. Jak na toto zahraniční studium
vzpomínáte? Je nějaký rozdíl ve výuce
hudby u nás doma a v cizině?

Na londýnská studia vzpomínám velmi
rád, a to zejména díky možnosti pravidelně
slýchat ty největší hvězdy klasické hudby
a nejlepší orchestry na světě. Londýnský
hudební život je v tomto směru spolu
s New Yorkem asi nejbohatší na světě – je
to trochu jako kdyby v Praze permanentně
probíhalo Pražské jaro a Dvořákova Praha
současně. Rozdíly v systému školství sa-

Ivo Kahánek:
Praha je krásné a zajímavé místo k životu

Český pianista a hudební pedagog Ivo Kahánek patří
k nejlepším a nejtalentovanějším klavíristům mladší
generace. Je známý širokou výrazovou paletou
i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které uplatňuje
v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. Vydal již
několik úspěšných alb, získal řadu prestižních ocenění
u nás i v zahraničí, kam je zván stále častěji. Věnuje se
také pedagogické činnosti na Pražské konzervatoři a na
Akademii múzických umění. Ivo Kahánek je také patronem
Nadačního fondu Harmonie, který buduje dětské orchestry
a poskytuje dětem v sociálně vyloučených lokalitách
zdarma hudební vzdělávání.
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mozřejmě existují, zejména v různých vo-
litelných předmětech, ale samotný hlavní
obor vždy záleží více na samotné osobnosti
pedagoga než na školském systému. 
● V současné době jste sám již také pe-
dagog. Co vás na pedagogické činnosti
těší a co byste rád předal svým žákům?

Na pedagogice mne těší permanentní di-
alog: jeden vedu se studentem a druhý spo -
lu s ním – skrze notový zápis – s autorem
hudby. Na této cestě se toho spoustu dozví
nejen student ale i já, a musím říct, že mne
to nejen nesmírně baví, ale také mi to velmi
prospívá v neustálém zlepšování mých
vlastních interpretačních schopností. 
● Vyučujete na Pražské konzervatoři
i na Hudební fakultě Akademie múzic-
kých umění. Mezi vámi a vašimi stu-
denty není příliš velký věkový rozdíl.
Pova žujete to spíše za výhodu, nebo ne -
výhodu?

Výhodou je samozřejmě věková blízkost
a schopnost vžít se do aktuálních pocitů
mladého hudebníka. Je však nutné nasta-
vit si jasně role – student potřebuje vědět,
kdo je pedagog a kdo žák. Takové to „jsme
prostě kámoši“ většině studentů nese dí –
aspoň dle mé zkušenosti. 

● Jste také patronem nadačního fondu
Harmonie, který učí sociálně znevýhod-
něné děti hrát vážnou hudbu. Co vás
k němu přivedlo?

Přivedla mne k němu paní Milada Cholu-
jová, zakladatelka nadace. Projekt a jeho
náplň mne zaujaly natolik, že jsem moc rád

přijal roli hudebního patrona této organi-
zace.
● Setkáváte se s dětmi, kterým Harmo-
nie pomáhá, pozorujete, jak se mění, učí
nové věci?

Ano, mám možnost je tak dvakrát až tři-
krát ročně slyšet, a musím říci, že pokroky
jsou více než znatelné. Z dětí cítím kromě
zlepšujících se profesionálních schopností
také stále větší míru nadšení, což mne
utvr zuje v tom, že jejich lektoři odvádějí
skvělou práci!
● Orchestr Nadačního fondu Harmonie
působí od roku na 2014 i na škole Ko-
řenského v Praze 5. Znáte tuto část Pra -
hy, líbí se vám?

Tuto část Prahy znám velmi dobře, vždyť
také působím v sousedství – na Akademii
múzických umění na Malé Straně. Praha 5
je jednou z mých vůbec nejoblíbenějších
části Prahy, ať už jde o „centrum dění“
kolem Anděla, nebo naopak starobylé Ko-
šíře. 
● Obohacuje vás nějakým způsobem
prá ce s mladými talenty?

Práce s mladými vás vrací ke kořenům
hudby, takže si s nimi dnes a denně uvědo-
mujete, co je na hudbě vlastně tak úžasné,
a proč ji vůbec děláte. 
●Podle čeho si vybíráte repertoár? Máte
nějaké své oblíbené skladatele, jejichž
skladby rád hrajete a naopak jsou ně-
jací, kterým se raději snažíte vyhnout?

Myslím, že každý hudebník má mezi
skladateli své větší a menší oblíbence, ale
velmi často je člověk k výběru určitého re-
pertoáru nucen okolnostmi, nejčastěji dra-
maturgickými požadavky pořadatelů. Moje
vlastní hudební preference se časem dosti
mění. Někteří skladatelé, které jsem dříve
neměl tolik rád, mne nyní oslovují velice
silně, například Schubert nebo Ravel. Mý -

Ivo Kahánek
český pianista a hudební pedagog

■ Narodil se 23. května 1979 ve Frýdku-Místku.
■ Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Hudební fakulty Akademie
múzických umění v Praze. Má za sebou také studijní stáž na prestižní londýnské
Guildhall School of Music and Drama u RonanaO´Hory a mistrovské kurzy pod ve-
dením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imo-
gen Cooper, Petera Frankla a dalších osobností.
■ V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské
jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině
(Maria Canals Piano Competition v Barceloně, VendomePrize ve Vídni, Stiftung To-
massoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem, Mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních, Concertino Praga atd.).
■ Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru
obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC
Proms v londýnské Royal Albert Hall, kde v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělo-
hlávka provedl Klavírní koncert č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů, živě přenášený
televizí a rádiem BBC i českou stanicí Vltava. 
■Sir Simon Rattle si jej vybral ke dvěma vystoupením s Berlínskou filharmonií v lis-
topadu 2014. Stal se tak po Rudolfu Firkušném teprve druhým českým pianistou
v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem. 
■ Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií, má za sebou úspěšná vystoupení
s BBC Scottish Symphony Orchestra Glasgow, Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem,
Filharmonií Essen, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Symfo-
nickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií
Brno a mnoha jinými. 
■Ve vydavatelství Supraphon nahrál zatím 9 CD, pravidelně natáčí pro Český roz-
hlas a Českou televizi. 
■ Vyučuje na Pražské konzervatoři a na AMU, je patronem Nadačního fondu Har-
monie, který podporuje hudebně talentované děti především ze sociálně slabších
rodin.
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Více informací na
www.cheeracademy.cz či facebooku.

Těšíme se na vás!

Taneční a gymnastická škola pro děti Cheer Academy
otevírá novou pobočku na Praze 5.

Vašim dětem (6–12 let) nabízíme:
➠ taneční a gymnastickou průpravu
➠ stavění pyramid a stuntů
➠ letní tábor a soustředění
➠ účast na soutěžích a veřejných vystoupeních

Kdy: úterky od 16:30 do 18:00 hod (běží od 26. 9. 2017)
Kde: Malátova 18, Praha 5

Taneční a gymnastická škola

pro roztleskávačky

mi stálicemi určitě zůstávají
Bach, Mozart, Chopin, Janáček
či Martinů. 
● Měl jste nebo máte nějaké
hudební – klavírní vzory?

V době studií plnili roli mých
vzorů mí pedagogové, ať už to
byla na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě paní profesorka Mar -
ta Toaderová nebo na AMU pan
profesor Ivan Klánský. Jinak
bych se ovšem termínu vzor
troš ku bránil: to slovo má v so -
bě podprahově zakódovanou
po třebu napodobovat. Takže
spí  še než vzory mám inspirá-
tory, a těch bych mohl vyjmeno-
vat mnoho. Za všechny na -
příkla d Svjatoslava Richtera,
Wil lhelma Kempfa, Dinu Lipa-
tiho a z dnešních pianistů na-
příklad Grigorije Sokolova nebo
Marii João Pires. 
● Hrál jste na mnoha pódi-
ích. Je nějaké místo, kam se
rád vracíte, a mís to, kde jste
ještě nevystupoval, a toužíte
se na ně dostat?

Myslím, že v tomto mohu
mluvit za mnoho českých muzi-

kantů – zbožňuji Dvořákovu
síň Rudolfina Praze. Ze zahra-
ničních sálů ve mě nezapome-
nutelné vzpomínky vždy vyvolá
sál Berlínské filharmonie či lon-
dýnská Wigmore Hall. Ze sálů,
kde jsem ještě nehrál, patří
mezi mé vytoužené například
Zlatý sál vídeňského Musikve-
reinu, kde bych se měl předsta-
vit v příští sezoně, nebo Sunto-
ryHall v Tokiu. 
●Máte svůj osobní a koncert -
ní sen, který byste si rád spl-
nil?

Asi jsem to zodpověděl v mi-
nulé otázce. 
● Pracovně jste vytížený člo-
věk. Jak odpočíváte, čemu se
se rád věnujete, po kud si na-
jdete nějaký volný čas?

Strašně rád relaxuji na ho-
rách. Ať už pěšky s batohem na
zádech, v běžeckých tretrách
ne bo na horském kole. Hory
jsou pro mne naprostou př iro -
zenos tí a čas od času přímo nut-
ností. Přitahuje mne jejich klid,
pocit věčnosti a určitá osamě-
lost.

● Jakou hudbu rád poslou-
cháte ve volných chvílích tře -
ba doma nebo na cestách?

Kromě klasické hudby, kte-
rou poslouchám kupodivu čas -
to i dobrovolně, je to zejména
populární hudba šedesátých
let. Zejména při cestách autem
po Praze mám v autě nejčastěji
zapnuté Oldies rádio. 
●Pocházíte z Moravy, jak jste
si zvykal na život v hlavním
městě?

Přiznám se, že mi to trvalo
po měrně dlouho, a nebylo to
úplně bezbolestné. První rok
jsem skoro prchal domů na Mo-
ravu. Měl jsem ale to štěstí, že
jsem se pohyboval většinou ve
velmi krásných částech Prahy –
kolem Haštalského náměstí
a na Malé Straně. Časem jsem
si našel i nějaká ta zelená mís -
ta, jako například Stromovku.
Na Praze 5 mám moc rád starý
hřbitov blízko zastávky U zvo -
nu či komplex Cibulka. 
●Čím na vás Praha napoprvé
zapůsobila, co na ní máte rád
a co byste vylepšil, změnil?

V Praze mám nejradši víken -
dy, kdy se zmírní zdejší typická
rychlost a hektičnost. Také tro-
chu ubude lidí, takže některá
místa, kterých si člověk běžně
ani nevšimne, začnou „pro-
mlouvat“. Kdybych měl tu moc,
udělal bych alespoň jedno – co
nejrychleji bych dobudoval
Praž ský okruh. Jinak myslím,
že i přes některé neduhy, kte-
rými ale jiná velká města trpí
také, je Praha krásné a zajíma -
vé místo k životu. 
● Co nového chystáte, jaké
jsou vaše hudební plány, co
vás čeká a na co se mohou va -
ši fanoušci a posluchači těšit?

V nejbližší době se chystám
na nahrávání CD s Dvořákovým
klavírním koncertem za dopro-
vodu Bamberských symfoniků
pod taktovkou Jakuba Hrůši
a na recitál v Dubaji. Velmi se
těším taky na pražská vystou-
pení, zejména s Českou filhar-
monií – předvánoční koncerty
a novoroční koncert s Českým
národním symfonickým or che -
s trem. 

INZERCE V5-1029
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veřejný prostor

Evropský týden mobility
■ Mezinárodní den bez aut je svátkem, jehož oslavou vrcholí aktivity Evropského
týdne mobility.
■ Letos se do něj zapojilo více než 2000 evropských měst.
■ Letošním tématem bylo „Sharing gets you further“ aneb sdílením vpřed.
■ V evropských metropolích vznikají nové pěší zóny, na kterých se uskutečňují nej-
různější aktivity spojené s udržitelnou dopravou ve městech a veřejným prostorem.
■V Praze se oslavy uskutečnily na ulici Štefánikova, která byla po celý den věnována
všem, kteří se chtěli dozvědět něco zajímavého o dopravě nebo si užít procházku
v centru města bez motorových vozidel.
■ Během dne představilo na nově vzniklé pěší zóně svou činnost více než 35 organi-
zací a bylo zde vytvořeno sedm tematických oddechových zón.

A
D

Mezinárodní den bez aut, který při-
padá na 22. září, je svátkem, jehož
oslavou vyvrcholí aktivity Evrop-

ského týdne mobility. Do něj se letos zapo-
jilo více než 2000 evropských měst. V ev-
ropských metropolích vznikají nové pěší
zóny, na kterých se uskutečňují nejrůz-
nější aktivity spojené s udržitelnou dopra-
vou ve městech a veřejným prostorem. Le-
tošním tématem bylo „Sharing gets you
further“ aneb sdílením vpřed. V Praze se
oslavy uskutečnily na ulici Štefánikova,
která byla po celý den věnována všem, kteří
se chtěli dozvědět něco zajímavého o do-
pravě ve městě nebo si užít příjemnou pro-
cházku v centru města bez motorových vo-
zidel. 

Během dne představilo na nově vzniklé
pěší zóně svou činnost více než 35 organi-
zací a bylo zde vytvořeno sedm tematic-
kých oddechových zón. Tramvajovou za-
stávku Švandovo divadlo pro návštěvníky
v duchu divadla vyzdobili žáci Střední prů-
myslové školy dopravní a.s. Praha 5, Motol.

Sdílením k městu pro život aneb

letošní Den Bez Aut
V návaznosti na letošní celoevropské téma
„sdílení“ se akce účastnila i řada bikesha-
ringových a carsharingových společností.

„Sdílení ve formě bikesharingu či cars-
haringu je určitě jednou z cest, kterou se
bu de ubírat doprava v budoucnu, já ale sdí-
lení vnímám i v další rovině, a tou je sdílení
komunikací. Dlouhodobě se snažím prosa-
zovat názor, že se vedle sebe na silnice

a chodníky vejdou chodci, cyklisté, řidiči
i prostřed ky MHD. Je ale potřeba, aby jed-
notlivé skupiny otupily vzájemnou ne -
vraživost, vzájemně se více respektovaly
a pocho pily, že mají stejný cíl a právo pohy-
bovat se po městě způsobem, který jim
nejlépe vyhovuje,“ řekl náměstek primá-
torky pro dopravu, sport a volný čas Pe tr
Dolínek.
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volný čas

Tuhle možnost budete mít
už tento týden, 11. října
v pobočce pražské knihov -

ny na Stodůlkách. Přesně
v 17.00 hodin tady totiž začne
beseda se spisovatelkou Věrou
Noskovou, která všem hostům
povypráví o své nové knize.
Jmenuje se „Nechte psa doma“
a kromě povídání bude připra-
veno i promítání. Kniha je totiž
doplněna celou řadou atraktiv-
ních fotek, které pořídil autor -
čin syn Jiří Nosek. Do jihový-
chodní Asie se vrátil po osmi
letech rehabilitace z následků
mozkové mrtvice. 

Kniha „Nechte psa doma“
vám prozradí, jaké to je, když
po prvé vyrazíte na druhý konec
světa až po šedesátce, jen s ba-
tohem a na čtvrt roku. Dosta-
nete ale i rady, třeba jak se na
své první výpravě do Asie vy-
hnout pastem na turisty.

Zajímavé akce si na říjen při-
pravily i ostatní pětkové poboč -

ky knihovny. Třeba ta smíchov-
ská nezapomíná na děti, pořad
Kuňky žbluňky na Smíchově
potěší nejmenší v říjnu dokonce
třikrát, a to vždy v úterý 17.,
24. a 31. října. Jde o akci pro ro-
diče s dětmi, kteří se společně
baví nad knížkami. Kromě kre-
ativního čtení je pro děti připra-
vena i minivýtvarná dílnička.
Kuňky žbluňky je vhodné pro
děti od čtyř let, vstup je volný
a začíná se v 17.00 hodin.

Poprat se s moderní dobou
mohou snáze ti, kteří to umějí
s počítačem. A kdo to neumí,
může si znalosti doplnit na po-
čítačových kurzech v knihovně
na Smíchově. Jsou zdarma
a ur čeny jsou jak úplným začá-
tečníkům, tak i těm, kteří už
ně jaké základy mají. S počíta-
čem se v knihovně „válčí“ vždy
ve středu a je třeba se na kurz
předem přihlásit. 

Ženy a muži v českých ději-
nách je oblíbený historický po -

řad, který hosty seznamuje
s osobnostmi, které nějak zá-
sadně zasáhly do našich dějin.
Cyklus historických přednášek
se koná dokonce ve dvou pětko-
vých pobočkách knihovny, a to
na Smíchově a na Lužinách. 

Na Smíchově se bude v říjnu
mluvit o osudech nejslavněj-
šího válečníka Jana Žižky, a to
před vzplanutím husitských
bouří, v listopadu je na řadě
Vác lav IV. a v prosinci Jeroným
Pražský.

Na Lužinách se v pondělí 16.
října dozvědí příchozí zajíma-
vosti o Janu Husovi, konkrétně
se bude mluvit o jeho působení
na kazatelně v Betlémské kapli,
na univerzitě i jinde. V listo-
padu se autoři budou zaobírat
tématem Páni a rytíři s podtitu-
lem Česká šlechta na přelomu
14. a 15. století a v prosinci do-
stanou prostor Lidé na okraji –
Vyděděnci středověké společ-
nosti. Smíchovská pobočka to -
ho však připravila na následu-

jící týdny víc, třeba literární díl -
nu s Terezou Matouškovou,
kte rá bude ve čtvrtek 26. října
debatovat a radit těm, kteří pí -
šou takzvaně do šuplíku a zají-
malo by je, jak si splnit svůj sen
a napsat třeba knihu. I na tuto
akci je třeba se předem přihlá-
sit, a to prostřednictvím mai -
lové adresy te rezamatous ko -
va@post.cz. Kurz je vhodný
pro zájemce ve věku od patnác -
ti do dvaceti.

Pobočka na Lužinách připra-
vila na říjen ještě Literární
hrát ky, konat se budou 13. října
a jde o interaktivní pořad pro
děti a rodiče. Kromě hraných
pohádek a kreativních aktivit je
připraveno třeba i cvičení. Po-
bavit se a něco se i naučit mo -
hou maminky a tatínkové s dět -
mi od dvou do pěti let. Témata
jsou pro děti lákavá, v říjnu to
budou zvířátka, v listopadu cvi-
čení s říkankou a v prosinci děti
potěší oblíbený Krtek a jeho Vá-
noce.

Poznejte jihovýchodní Asii

nebo se naučte psát

Lákají vás daleké země, ale zatím jste neměli příležitost splnit si
své cestovatelské sny? Nebo se naopak za exotikou vydáváte
pravidelně, ale rádi se dozvíte zajímavosti, které vám při vašich
výpravách unikly? Poznejte Asii díky přednášce, kterou doplní
promítání fotek.

Přednášky a kurzy
■ 11. října se v pobočce pražské knihovny na Stodůlkách od
17.00 hodin bude konat beseda se spisovatelkou Věrou No-
skovou, která všem hostům povypráví o své nové knize Ne-
chte psa doma.
■ Pořad Kuňky žbluňky na Smíchově potěší nejmenší v říjnu
dokonce třikrát, a to vždy v úterý 17., 24. a 31. října. Jde
o akci pro rodiče s dětmi, kteří se společně baví nad knížkami. 
■ Ženy a muži v českých dějinách je oblíbený historický po -
řad, který hosty seznamuje s osobnostmi, které nějak zá-
sadně zasáhly do našich dějin. Na Smíchově se bude v říjnu
mluvit o osudech nejslavnějšího válečníka Jana Žižky, a to
před vzplanutím husitských bouří, na Lužinách se v pondělí
16. října dozvědí příchozí zajímavosti o Janu Husovi.
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Slavnostní otevření parku
nabídlo odpoledne plné
sportu a zábavy. Kromě

řady soutěží pro děti i dospělé
byl pro návštěvníky nachystán
i zábavný workshop s hvězdou
seriálu Red Bull Air Race – ak-
robatickým pilotem Petrem
Kopf steinem.

„Chtěl bych tímto poděkovat
všem, kteří se na vybudování

tohoto krásného dvouhektaro-
vého parku podíleli. Celému
týmu, dodavatelům i městské
části za jejich pomoc a obětavou
práci,“ zahájil otevření parku
Marek Dospiva z Penty. „My dě-
kujeme společnosti Penta za
ukázkovou rekonstrukci tohoto
brownfieldu i vybudování no-
vého parku, který bude sloužit
všem stávajícím i novým obyva-

telům Waltrovky a Jinonic,“ do-
plnil z druhé stra ny starosta
Prahy 5 Pavel Richter. Samotný
park bude městské části předán
v nejbližších dnech. Penta park
zvelebila na vlastní náklady
a předá ho měs tu za symbolic-
kou jednu koru nu.

V nejbližší době bude v are -
álu otevřeno i nové náměstí,
kom plex budov s názvem Me-

chanica a lávka pro pěší spoju-
jící samotné náměstí s nově
zrekonstruovanou stanicí me -
tra Jinonice.

V souvislosti s tím zde v nej-
bližší době otevře své brány
i supermarket Billa, lékárna Dr.
Max, čistírna Pressto a již dnes
si můžete v nově otevřené po-
bočce Starbucks pochutnat na
kvalitní čerstvé kávě.

INZERCE V5-1011

Park Waltrovka
otevřen
Ve čtvrtek 21. září byl v areálu Waltrovka
za účasti zástupců Prahy 5 a vedení
společnosti Penta Investments oficiálně
otevřen zdejší nově vybudovaný park. Blíží
se i otevření nového náměstí a další
rozšíření služeb obyvatelům.
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Klub Motorlet Praha se
30. listopadu připojí
k Fes tivalu sportu Pra -

hy, ten je součástí celopraž-
ského projektu Festivaly spor -
tu, který zahrnuje čtyřicítku
odpolední všestranného pohy -
bu pro děti v různých částech
Prahy ve spolupráci s dvaceti
sportovními kluby. Projekt je
koncipován ja ko všestranné po-
hybové cvičení pro děti ve věku
od čtyř do jedenácti let pod ve-
dením deseti profesionálních
trenérů, absolventů kurzu pro
Lektory všestranných pohybo-
vých dovedností, který je od
rok u 2014 akreditovaný u Mini -

sterstva školství mládeže a tě -
lovýchovy. Cílem akce je otevřít
problematiku všestranné ho po-
hybu a ve spolupráci s vybra-
nými kluby motivovat co nej-
větší počet dětí ke kvalitní mu
všestrannému pohybu jako
sou části běžného životního sty -
lu. 
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Požádejte o dotaci
na sportovní akci

Dotaci na spolupořádání
sportovní akce udělí pátá
městská část. Žádosti je

možné podávat do 30. listopa -
du. Účelem dotací je podpořit
sportovní a volnočasovou čin-
nost na území pětky, a to ze-
jména soutěžemi a jednorázo-
vými sportovními projekty.
O příspěvek mohou požádat

právnické i fyzické osoby se síd-
lem nebo trvalým pobytem či
dlouhodobým pobytem a mís-
tem podnikání na území České
republiky, žadatelé dále musejí
uvést konkrétní přínos uvedené
aktivity pro Prahu 5. Další pod-
mínkou je, že akce budou reali-
zovány v období do 31. prosince
letošního roku. 

Lidé si mohou
zacvičit venku

Rádi cvičíte a klidně byste
si zašli i do posilovny, ale
neláká vás hromadné

cvičení nebo raději trávíte čas
venku? Vyzkoušejte posilovnu
pod širým nebem. Venkovní po-
silovnu má nově třináctá měst-
ská část. Zájemci o cvičení ji na-
jdou v ulici Holýšovská. Areál
venkovní posilovny bude pří-
stupný po celý rok a cvičit mo -
hou všichni lidé zdarma. Posi-
lovna pod širým nebem stála
1,3 milionu korun, drtivou vět-
šinu nákladů na její vybudování
pokryla účelová dotace praž-
ského magistrátu. V posledních
letech vyrostlo v Praze venkov-
ních sportovišť hned několik,
jejich výhodou je, že cvičení je
snadné a na dosah všem. Hřiště
pro dospělé pod širým nebem
zahrnuje vše od jednoduchých
hrazd až po složité mechanické

konstrukce k procvičení urči-
tých partií. I sportoviště reagují
na technické vymoženosti, pro -
to jsou na většině posilovacích
přístrojů umístěny QR kódy. Ty
umožní pomocí chytrého tele-
fonu zobrazit různé cviky pro
efektivní trénink. Stačí přiložit
chytrý telefon k patřičnému QR
kódu a vybrat si dostupné cviky
dle své úrovně.

Škola sebeobrany
pro ženy 

Bezplatnou školu sebe-
obrany určenou pro ženy
pořádá třináctá městská

část. Určena je ženám všech vě-
kových kategorií, povede ji Jo -
sef Mádl, zkušený trenér bojo-
vých umění a učit se budou

všechny příchozí ženy silové
obraně v krizových situacích.
Zájemkyně tak dostanou šanci
vyzkoušet si jednoduché, ale
účinné techniky sebeobra ny.
Kur zy se budou konat vždy ve
čtvrtek.

Ve Squashparku Cibulka
se uskuteční 27. října
Feather tour. Jde o pro-

jekt, který si klade za cíl přimět
lidi sportovat, umožnit jim zlep-
šovat se ve hře, zkusit své první
zápasy a představit squash ši-
roké veřejnosti. Jde o amatér-
ské turnaje, děti z Pra hy 5 bu -
dou moci startovat zdar ma. 

Feather tour
na Cibulce

Festival sportu
Prahy 5

Pravidelné sportovní akti-
vity určené seniorům po-
řádá KC Prádelna. Vždy

v pondělí a ve středu od 12.00
do 15.00 hodin si mohou za-
hrát v Prádelně stolní tenis
s tím, že pálky i míčky si mohou
zapůjčit. Zahrát se ping-pong
mohou samo zřejmě zdarma.
Vždy ve stře du se potom konají
dokonce dvě lekce zdravotní
gymnastiky, další lze potom
navštívit v pátek dopoledne.

Sportování
pro seniory
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PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00  Praha 5
Tel.: 257  107  111
www.porsche-smichov.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TĚŠÍTE SE
   NA ZIMU?

Zimní servisní prohlídka
   za 299 Kč včetně zátěžového
            testu autobaterie.

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 
Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka 
zimních kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění kol 
za skvělé ceny.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 
vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu do 
ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou 
autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

INZERCE V5-1004

Už kolikrát jsem si říkala,
proč stojí mé kamarád -
ky fronty na ranní snída -

ni v Paulovi nebo některé ze sítí
kaváren, když jediné, co na ně
čeká, jsou rozpečené polotova -
ry bez chuti za poměrně vyso-
kou cenu. Ta naše zem jako by
neuměla být pyšná na své bo-
hatství v podobě skvělých ko-
láčů, buchet i perníků, ale hlav -
ně skvělých chlebů s domácími

pomazánkami. A co teprve ty
obložené... 

Co najdeme
na zahradě a ve spíži

Absolutní „NEJ“, jak ráda
slýchávám od Dity Pecháčkové,
když vaří, je ovšem 100 druhů
placek od našich babiček. „Šu-
mavské vošouchy“, „kaplická
cmunda“ nebo prostě jen skvělé
sezonní zeleninové z toho, co

zrovna najdeme na zahradě ne -
bo ve spíži. 

Když si uvědomím, že v míse
plné řepy, kapusty, dýně, zelí,
cukety, květáku, patizonu, hub,
pohanky, kukuřice, kuskusu,
lilku, celeru, póru nebo mrkve
najdeme tři vejce a dvě – oprav -
du dvě lžíce mouky, nejde mi do
hlavy, proč už dávno Česká re-
publika nevydělává v celém svě -
tě miliardy na receptech a kni-

hách na hubnutí. Naše plac ky
jsou zdravé a zároveň pestré.

Ideální svačina
pro děti

Já na takové chodím do Spe-
cialit z Českého kalendáře, kte -
ré jsou v OC Nový Smíchov
nabí zeny od května a jsou fan-
tastické a každý týden jiné.
A ideálně poslouží i jako sva-
činky pro dě ti. A

D

Placičky naší babičky
Placky našich babiček byly a jsou zdravější
a chutnější než bagety, panini a croissanty.
Ochutnejte je ve stánku Speciality
z Českého kalendáře v OC Smíchov. Každý
produkt, který tady nabízíme, má svůj
příběh. Ochutnejte vše, co nám naše
příroda, zahrady i sady a lesy nabízí pro
naši kuchyni, dopřejte si to, co pro naše
předky bylo běžné, ale my na to postupně
zapomněli.
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školství

Zapojit se do soutěžního projektu
mohou všechny školní třídy z Pra -
hy 5. Národní muzeum a Slovenské

národné múzeum totiž připravily v rámci
chystané společné Česko-slovenské a Slo-
vensko-české výstavy vzdělávací projekt
„100 let Československa v naší škole“.
Určen je projekt žákům druhých stupňů
základních škol a středních škol. Podtitu-
lem soutěže je „Rodino, vyprávěj!“. Cílem
projektu je školáky a studenty zapojit do
poznávání toho, jak se žilo v Českosloven-
sku, a to formou rozhovorů s příbuznými

a známými. Všechny poznatky potom ško -
ly představí v rámci výstavy. Fotografickou
dokumentaci k výstavě posoudí porota slo-
žená z členů autorského týmu Česko-slo-
venské a Slovensko-české výstavy. Školní
třídy navíc mohou vyhrát dvoudenní zá-
jezd na Česko-slovenskou a Slovensko-čes -
kou výstavu do Bratislavy. Přihlášky lze za-
sílat do 30. listopadu, výsledné fotografie
školní výstavy a krátkou anotaci je pak
nutné nahrát na webové stránky Česko-slo-
venské a Slovensko-české výstavy do 31.
ledna příštího roku.

Oslavte ve škole
100 let Československa

Filmová fantazie
očima dětí

Orchestr nabírá
nové členy

Scénu z libovolného filmu, ať už sku-
tečného nebo vymyšleného, musejí
namalovat děti, které se přihlásily do

dalšího ročníku soutěže Filmová fantazie,
jejíž další ročník vyhlásila Fakultní zá-
kladní škola a mateřská škola při PedF UK
Barrandov II ve spolupráci s Městskou částí
Praha 5. Mottem klání je výrok Alberta Ein-

steina „Fantazie je důležitější než vědění“.
Zobrazit děti musejí scénu na téma hu-
dební film – muzikál, opera, taneční film.
Soutěží se ve dvou kategoriích, a to žáci od
6 do 10 let a žáci od 11 do 15 let. Vyhodno-
cení soutěžních prací je naplánováno na
konec ledna příštího roku, poté budou nej-
lepší díla vystavena v Galerii Barrandov.

Do dalšího ročníku Projektu Edison se
i v letošním školním roce zapojila
Fakultní základní škola a mateřská

škola při PedF UK Barrandov II. Projekt
spočívá v tom, že skupina zahraničních vy-
sokoškolských studentů stráví týden ve

škole. Stážisté představí prezentací svoji
zemi, diskutují se studenty nebo třeba
hrají hry. Představí tak českým dětem soci-
ální, ekonomickou, politickou a také kul-
turní situaci své země a studenti mohou
porovnávat fakta se situací v Česku. 

Projekt Edison
ve škole na Barrandově

Dětský smyčcový orchestr Nadačního
fondu Harmonie funguje v Základní
škole Kořenského. Od září přijímá

nové členy. Nadační fond Harmonie se in-
spiroval venezuelským projektem El sis-
tema, který umožňuje dětem výuku na hu-

dební nástroj. Termín náboru je možný po
individuální domluvě na mailu info@nfhar-
monie.cz nebo na telefonu 608 900 887
a 777 751 589. Více informací najdou zá-
jemci na webových stránkách www.nfhar-
monie.cz.

Děti malovaly
pohádkový les

Výtvarným projektem Pohádkový
les zahájila Základní škola Ko-
řenského nový školní rok. Děti

vytvářely pohádkové postavy, místa
z dě jů pohádek, artefakty a další feno-
mény. Všechna díla byla vystavena na
školní Zahradní slavnosti a také na vý-
stavě v Galerii Port heimka.

Škola v Beníškové
otevřena

Po několika letech byla otevřena
budova Základní školy v Koší-
řích, v ulici Beníškové. Funguje

jako detašované pracoviště Základní
školy Nepomucká. Součástí budovy je
také moderně vybavená školní kuchy -
ně a školní jídelna.

Podbělohorská
olympiáda

Třetí ročník Podbělohorské olym-
piády uspořádala Základní škola
Podbělohorská. Jak to má být,

ak ce začala svátečním ceremoniálem,
olympijskou hymnou, štafetou a za pá -
lením olympijského ohně. Řecká bo hy -
ně přítomným dětem nastínila historii
olym pij ských her a motivovala je ke
spor tovním výkonům. Děti si mohly vy-
zkoušet různé sportovní, ale i rozumo -
vé aktivity. 

Bezpečnost dětí
na internetu

Jen do konce října se mohou děti
a studenti z Prahy 5 zapojit do klá -
ní Kraje pro bezpečný internet.

V tom si mohou ověřit svoje počítačové
dovednosti a rodiče díky tomu mohou
zjistit, zda dětem hrozí nějaké potenci-
ální riziko. Připraveny jsou pro účast-
níky jednak e-learningové kurzy, jed-
nak soutěžní kvíz o hodnotné ceny.
Pravidla najdou zájemci na webu
www.kpbi.cz.
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zdraví

K přednášejícím patří
MUDr. David Frej, který
se ve své praxi zabývá sy-

stémem holistické a funkční me-
dicíny zaměřené na léčbu chro-
nických civilizačních nemocí,
zánětů, zahrnující výživu, by-
linnou terapii, biologic ké rytmy
a detoxikaci organismu. Pro-
mluví také doc. Mgr. To máš
Kašparovský, Ph.D., jenž před-
náší na Ma sarykově univerzitě

a je autorem videí a publikací na
téma cholesterol, dusičnany ve
vodách a potravinách a kouře ní. 

Zajímavosti se veřejnost
dozv í dále i od prof. MUDr.
Stanislava Oravce, CSc. Ten
se věnuje pedagogické, vědecké
a teo retické práci v oblasti kli-
nické endokrinologie a poruchy
metabolismu lipoproteinu. Dél -
ka života dnes narozených dětí
bude poprvé v historii lidstva

nižší než délka života jejich ro-
dičů, za předpokladu, že bude
nadále přetrvávat u li dí špatná
strava, nedostatek pohybu,
nad měrný stres a současný pří-
stup v konvenční medi cíně bez
prevence se zaměřením pouze
na předepisování léků. Mnohé
studie a výzkum prokázaly vliv
stravy a životosprá vy na riziko
hlavních civilizačních nemocí.
Závěr většiny těch to studií zní

INZERCE V5-1026

Přednáška o toxínech,
cholesterolu a civilizačních nemocech
Společnost Ecce Vita zabývající se přírodní a holistickou medicínou
by vás ráda touto cestou pozvala na přednášku předních lékařů
na téma: Vše o cholesterolu, toxinech a civilizačních nemocech.
Konat se bude v kinosálu kina Dlabačov v areálu hotelu Pyramida
v Bělohorské ulici 24, 169 00, a to 16. listopadu od 16.30 hodin.

tak, že snížením či odstraně-
ním jen několika ovlivnitelných
rizikových faktorů ve stravě
a životosprá vě lze snížit až
o 80 % riziko nemocí srdce,
mrt vice, cukrovky, demence,
rakoviny a dalších civilizačních
nemocí. Tyto nemo ci tak nejsou
nevyhnutelnými důsledky mo-
derní společnosti.

Dozvíte se, jaké jsou hlavní
rizikové faktory, které poško-
zují zdraví, jaké toxiny jsou
v potravinách, vodě a kolem nás
a uve de me na pravou míru mý -
tus škodlivého cholesterolu.

Z kapacitních důvodů je lepší
poslat žádost o rezervaci na
mail offi ce@ec cevita.cz nebo
zavolejte na tel. číslo 727 869
667 nebo 602 718 827. 
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Buďte vidět i vy
inzerce@nasregion.cz
tel. 602 444 693
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Kontejnery
společnosti Regios a. s.

Kontejnery
společnosti Pražské služby

13. 10.–14. 10.
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Pod Hájem x U Pernikářky

20. 10.–21. 10.
■ Štorkánova (parkoviště)
■ U Blaženky (u č. 51)

27. 10.–28. 10.
■ Nad Mlynářkou x Mošnova
■ Na Farkáně x Od Vysoké

3. 11.–4. 11.
■ Urbanova (pod č. 20)
■ Brdlíkova (u zdi hřbitova)

10. 11.–11. 11.
■ Nad Turbovou x Na Stárce
■ Na Hutmance x U Waltrovky

17. 11.–18. 11.
■ Donátova (u hřiště)
■Mrázovka x Nad Bertramkou

24. 11.–25. 11.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Butovická (proti č. 74–76)

1. 12.–2. 12.
■ Česká (proti č. 7)
■ U Vojanky (u č. 30)

12. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
(par koviště)

13. 10. 16.00–20.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova

16. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská

17. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
■ Zapova (proti č. 12

18. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Devonská (u separace)

19. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x Na srpečku
(u bývalého zdrav. střed.)

20. 10. 16.00–20.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)

23. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Pekařská x Vidoulská (proti
separaci)
■ Grussova (za separací)

24. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici

25. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)

26. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

27. 10. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

30. 10. 16.00–20.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24 (u sepa-
race)
■ Borského (u supermarketu)

31. 10. 16.00–20.00 hod.
■ Pražského (u č. 608)

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 ho din.
Do kontejneru je možné odložit
starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.
Kon tejner není určen pro odklá-
dání živnostenského, nebezpeč-
ného odpadu, bioodpadu.

Na každém stanovišti
bude kontejner přista-
vený pouze ve vymeze-

ném časovém úseku dle harmo-
nogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém sta-
novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat uklá-
dání odpadů. 

Do kontejneru je možné odlo-
žit starý nábytek, koberce a li-
nolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-

měty. Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počí-
tačů, lednic, mrazáků a spo-
ráků.

Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
města bezplatné. 

Štěpkování dřevního odpadu
■Bezplatné štěpkování dřevního odpadu mohou využívat ob-
čané Prahy 5 celoročně, a to každý první pátek v měsíci od
12.00 do 18.00 hodin na adrese Hlubočepská proti č. 32 (par-
koviště u bývalého zdravotního střediska).
■ Na místě najdou štěpkovač s obsluhou, zpracovat lze větve
s průměrem do 22 cm (bez drátů, provázků či jiného než dře-
věného materiálu). 
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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

Říjnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

Kontejnery
pro sběr bioodpadu

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady (lis -
tí, tráva, větve, zemina,

příp. kuchyňský bioodpad rost-
linného původu, ne na živo-
čišné zbytky). Po celou dobu
přistavení bude u kontejneru
odborná obsluha, která zamezí
odložení nesprávného druhu
odpadu. Pokud dojde k naplně -
ní kontejneru před uplynutím
doby přistavení, tak bude při-
staven kontejner nový.

14. 10. 13.00–16.00
■Pod Hybšmankou (proti č. 12)

14. 10. 9.00–12.00
■ Baldové x Vejražkova

29. 10. 13.00–16.00
■ U Nesypky x U Plátenice

4. 11. 13.00–16.00
■ Lumiérů x Skalní

18. 11. 13.00–16.00
■ Holubova x Pechlátova

25. 11. 13.00–16.00
■ Nad Husovými sady x Fráni
Šrámka

15. 10. 9.00–12.00
■U Šalamounky x nám. J. Mach -
ka

22. 10. 9.00–12.00
■ Na Hutmance x U Waltrovky

29. 10. 9.00–12.00
■ U Dívčích hradů x Tetínská

5. 11. 9.00–12.00
■ U Nesypky x U Plátenice

12. 11. 9.00–12.00
■ Butovická x Mezi lány

19. 11. 9.00–12.00
■ Ke Smíchovu x Lipová alej

26. 11. 9.00–12.00
■ U Dětského hřiště x Karl -
štejn ská

Hrazeno z rozpočtu
MHMP

Hrazeno z rozpočtu
MČ Praha 5

Provozovatelem sběrného
dvora je společnost Praž -
ské služby a. s. Využívat

jeho služby mohou bezplatně

všichni obyvatelé hlavního
měs ta Prahy, kteří obslu ze zaří-
zení prokáží svůj trvalý pobyt
na území Prahy.

Sběrný dvůr
Puchmajerova

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
Určen je pro potřeby

občan ů Městské části
Pra ha 5. Sběrný dvůr

v Klika té provozuje na vlast ní

náklady radnice Prahy 5, a to
proto, že v květnu sběr né dvory
v Praze 5 přestaly od občanů
brát odložené věci a odpad.

Otevírací doba
Letní čas Zimní čas

Pondělí 8.30–18.00 8.30–17.00
Úterý 8.30–18.00 8.30–17.00
Středa 8.30–18.00 8.30–17.00
Čtvrtek 8.30–18.00 8.30–17.00
Pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
Sobota 8.30–15.00 8.30–15.00

Nepoužité léky do koše nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lé-
kárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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Sobota 4. listopadu
■ nám. Na Lužinách 8.00–8.20
■ ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 8.30–8.50
■ ul. Sezemínská (parkoviště) 9.00–9.20
■ ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 9.30–9.50
■ ul. Kolovečská (parkoviště) 10.00–10.20
■ ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.30–10.50
■ ul. Fantova (u provozovny Barum) 11.10–11.30
■ křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. 11.40–12.00

14. 10. 13.00–16.00
■ K Hájům x Okruhová

15. 10. 13.00–16.00
■ Na Lužinách 

21. 10. 9.00–12.00
■ Chalabalova
■ K Řeporyjím 

22. 10. 13.00–16.00
■ 5. máje (plocha proti č. 325)

28. 10. 13.00–16.00
■ K Opatřilce 

28. 10. 13.00–16.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)

4. 11. 9.00–12.00
■ K Řeporyjím  
■ náměstí Na Lužinách

5. 11. 9.00–12.00
■ K Fialce (plocha u č. 1219)

11. 11. 13.00–16.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)
■ Vstavačová (u retenční nádr -
že)

12. 11. 9.00–12.00
■ K Hájům (křižovatka s ulicí
Okru hová)
■ U Kašny (13.00–16.00 hod.)

18. 11. 9.00–12.00
■ Chalabalova (parkoviště u č.
1611/7)
■ 5. máje (13.00–16.00 hod.)

19. 11. 9.00–12.00
■ K Sopce (zpevněná plocha)

Nádoby
na bioodpad z bytů

Popelnice na bioodpad jsou
prozatím rozmístěny na
území Prahy 13 u vybra-

ných bytových domů v ulicích
Smíchovská, Anny Rybníčkové,

Raichlova, Karla Kryla, Švejca-
rovo náměstí, Nad Dalejským
údolím, Přeučilova, Rotavská,
Červeňanského, Petrbokova,
Eberova a Jaroslava Foglara. 

Kontejnery jsou určeny
například na kalkulačky,
rádia, discmany, elektro-

nické hračky, drobné počítačo -
vé vybavení, varné konvice,
žehličky a podobně. Naopak ne-

jsou určeny pro sběr počítačo-
vých monitorů, televizních při-
jímačů, zářivek, úsporných žá-
rovek a podobně. V kontejneru
je také otvor na shromažďování
baterií.

Kontejnery
na drobný elektroodpad

■ ul. Archeologická x Bronzová, v blízkosti M Lužiny, vedle sta-
noviště 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.

Svoz
nebezpečného odpadu

Odevzdávat lze rozpou š -
tědla, kyseliny, zása dy,
foto che mikálie, pestici -

dy, zářivky a jiný odpad s obsa-
hem rtuti, olej a tuk (kromě jed-
lého), barvy, tiskař ské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky,
léči va, baterie a aku mulátory.
Nebezpečné odpady, stejně jako
další vytříditelné druhy odpa -
du, je zakázáno ukládat do ná -
dob na směsný odpad, nebo dal-
ších nádob určených na jiné
než nebezpečné odpady.

V případě odložení nebezpeč-
ných odpadů do těchto nádob

hrozí občanům pokuta ve výši
50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm.
i) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích.

4. 11. 8.00–14.00
■ K Hájům (u kontejnerů)

25. 11. 10.00–16.00
■ Mládí (proti Auto Kelly)

26. 11. 10.00–16.00
■ K Hájům (plocha u kontejne -
rů na tříděný odpad)

Zdroj: MČ Praha 13

Mobilní
sběrný dvůr
Mobilní sběrný dvůr je

určen pro krátkodobý
sběr odpadů od osob

s trvalým pobytem na území
hlavního města Prahy.  Tak jako
ve stacionárním sběrném dvoře
bude svozová společnost povin -
na vést evidenci občanů, kteří
zde odpad odloží.

Požadovat bude jméno a pří-
jmení, adresu, druh a množství
odpadu. Mobilní sběrný dvůr
bu de umístěn na uvedeném
sta novišti pouze po dobu šesti
hodin a občané zde mohou
zdar ma odložit objemný odpad,
dřevěný odpad, odpad ze zeleně
a suť.

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků

■ Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech.
V kaž dém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené
zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak v žádném pří-
padě ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená ka-
nalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná praxe při
jeho zbavování vedla k dvěma nežádoucím jevům.
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luštění

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V5-1001

V tajence naleznete citát Lucie Bílé.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V5 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.
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volný čas

■ S poskytovateli sociálních
a návazných služeb se může
seznámit veřejnost na Výstavě
sociálních služeb třinácté měst-
ské části. K vidění je do 13. říj -
na v atriu radnice vždy bě hem
úředních hodin.

■ Husobraní a Cider fest
ovlád nou 14. října Smíchovskou
náplavku. Připraveny budou
pro všechny hladové příchozí
husí speciality v moderním
i tradičním pojetí, k ochutnání
budou i speciality, jako jsou
husí játra, husí sádlo, paštika
nebo foie gras. Zapít bude mož -
né všech ny dobroty ciderem,
zároveň s Husobraním se totiž
na stejném místě uskuteční
i tře tí ročník Cidre festivalu.
Představí se většina tuzem-
ských výrobců, ale i cidery za-
hraniční. Na mís tě se také bude
vyrábět a prodávat mošt a další
speciality z jablek, třeba mar-
melády nebo štrúdly.

■Andělská matiné se jmenuje
akce, kterou potěší nejmladší
generace tu nejstarší. Koná se
19. října a hlavními postavami

budou děti ze Základní umělec -
ké školy Štefánikova, které se-
niorům zahrají na svém odpo-
ledním koncertě v sále základní
umělecké školy.

■ Výstavu 3D fotografie mů-
žete zhlédnout od 19. do 30. říj -
na, a to na atraktivním místě.
K vidění jsou fotky na prostran-
ství před kostelem svatého Vác-
lava. Uvidíte snímky nejrůzněj-
ších zajímavých lokalit z páté
městské čás ti. Vystavené sním -
ky byly pořízeny technologií
3D.

■ Příznačně Vepřobraní se
jme nuje akce, která se bude ko-
nat na náplavce na Smíchově
28. října. Potkat by se tady mě -
li milovníci všeho vepřového,
ochut návat se budou zabijač-
kové speciality, jako jsou jitr -
nice, jelita nebo prejt a tlačen -
ka, dobroty z udíren, klobásy,
kolena, ale také speciality ze
svě ta, třeba maďarská manga-
licá, italské prosciutto, španěl-
ský salchichon či iberská šun -
ka. Kdo už bude mít vepřového
dost, bude si moci osladit život
třeba koláčem, kynutými buch-
tami a vše zapít pi vem nebo ci-
derem.

■ Galerie Barrandov předsta -
ví začátkem listopadu novou
výstavu Obrazy – grafika – Přes
peklo do ráje autorky Lenky
Štepaníkové. Výstava začne 7.
listopadu a k vidění bude až do
konce měsíce. Autoři výstavy
připomínají, že dílo Lenky Ště-
paníkové se opírá hned o něko-
lik té mat, velmi silných a hlubo-
kých, které umělce inspirují už
po staletí. Je to především Bib -
le, nabízející člověku, který hle -
dá, zásadní a nadčasové my -
šlenky. 

■ Podzimní Bazar Bar 2017
připravil Impact Hub Praha.
Ko nat se bude 14. října od
13.00 hodin. Bazar se na pětku
stěhuje z Prahy 1. Nakupovat
bu de možné nové, téměř ne no -
še né, ale i nošené věci, zejména
dívčí a dámskou módu, obleče -
ní, obuv, kabelky a další doplň -
ky.

■ Koncert americké kapely
FORQ vypukne v Jazz Docku
16. října ve 22.00 hodin. Kape -
lu založil klávesista kapely The
Rudder Henry Hey. V reperto-

áru kapely se mísí jazz, rock,
funk, hiphop.

■ DarkSide Night vol.4 w/Se-
cret Headliners je akce plná
elektronické taneční hudby,
která se bude konat v klubu
Uhelna 21. října od 21.00 ho -
din. 

■ Super den 2017 se jmenuje
akce, kterou pořádá Helppes –
Centrum výcviku psů pro posti-
žené o.s. 23. října. Jde o pro mo -
ci psích studentů ročníku
2016/2017. Hlavními hvězda -
mi budou samozřejmě samotní
psi, kromě nich ale publikum
určitě potěší i Anička Fialová,
Karel Gott, Sámer Issa, Marta
Kubišová nebo třeba Miro Žbir -
ka. Pejsci předvedou své asis-
tenční dovednosti.

■ Guano Apes a jejich Proud
Like A God Tour přijíždějí do
Prahy, konkrétně na pětku do
MeetFactory. Jde o jednu z nej-
úspěšnějších německých hu-
debních skupin, která svůj spe-
cifický alternativní rock hraje
již dvacet let. 

Husy na Smíchově

14. října

Děti hrají seniorům

19. října

Venkovní výstava fotek

19. října

Vepřové hodování

28. října

Přes peklo do ráje

7. listopadu

Móda z bazaru

14. října

FORQ v Jazz Docku

16. října

Darkside Night

21. října 

Super den

23. října

Guano Apes

27. října

Výstava v atriu

13. října

INZERCE V5-1007
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kultura

V Letohrádku Kinských,
kde muzeum sídlí, je to -
tiž vedle oblíbené výsta -

vy Venkov, i hmatová expozice.
Jmenuje se Tradiční lidová kul-
tura dotykem a slabozrakým
a nevidomým návštěvníkům
přibližuje vybraná témata spo-
jená s životem našich před ků
na vesnici na přelomu 19. a 20.
století.

Výrobky a pracovní nástroje
lidových řemeslníků, ale i pří-
klady luštěnin, obilovin a byli-
nek, které se v té době využí-
valy pří přípravě pokrmů, může
hmatem poznat každý návštěv-
ník muzea. V prostoru expozice
jsou totiž umístěny masky na
oči, se kterými si mohou zájem -
ci projít výstavu hmatem a při-
blížit si tak svět nevidomých

a slabozrakých návštěvníků.
Kromě toho se můžete také za-
poslouchat do tradičních lido-
vých písní nebo poznat model
dřevěného trojdílného čtyřpro -
storového domu vesnického ty -
pu.

Součástí expozice je i dopro-
vodný katalog Tradiční lidová
kultura dotykem v Braillově
písmu a černotisku. Hmatová
expozice vznikla v rámci pro-
jektu Strážci paměti: 200 let
muzejnictví v České republice,
financovaného Ministerstvem
kultury.

Kromě toho můžete navštívit
další dvě výstavy, které v Leto-
hrádku potrvají do ledna příš-
tího roku. Svatba se jmenuje
expozice, která, jak název na-
povídá, přibližuje vdávání a že-

nění v dobách minulých. Vý-
stava je zaměřena na všechny
důležité momenty tradiční
svat by na venkově v Čechách
a na Moravě v 19. a 20. století.

Dozvíte se třeba to, jak vůbec
pravá vesnická veselka vypa-
dala, uvidíte, jak se nevěsta
a ženich oblékali ke svatebnímu
obřadu, co bylo nutnou součás -
tí věna, nebo jak vypadaly sva-
tební kytice, výzdoba a hostina.
Výstava ale odpoví i na to, jak
vznikly některé důležité oka-
mžiky slavnostní chvíle, kterou
svatba bezpochyby je.

Víte tře ba, kde se vzala tra-
dice družiček a svatebního zá-
voje? Můžete také porovnat,
jak moc se liší svatby konané
v současnosti a v minulosti.
Třeba plány a přípravy svateb-

ního obřadu, což se příliš neliší
od dnešní doby, trvaly několik
týdnů. 

Druhou výstavou, kterou je
možné zhlédnout do ledna, je
Venkov. Ta seznamuje příchozí
s každodenností českého, mo-
ravského a slezského venkova
v druhé polovině 19. a na po-
čátku 20. století. Ukazuje čin-
nost hospodářů, sedláků i dal-
ších obyvatel venkova, k vidění
je i model trojdílného domu
s dvorem téměř v reálné veli-
kosti.

A na své si v Národopis ném
mu zeu – Musaion v Letohrád -
ku Kinských, přijdou i děti. Mo -
hou si zkusit podojit krávu
nebo si prohlédnout pomůcky
z hospodářství, bez kterých by
dříve vůbec nebylo možné žít. 

Hmatová expozice

o venkově

Čočka, fazole, bylinky, proutěná ošatka
nebo kuchyňské pomůcky. Pro většinu
obyčejné věci, pro někoho to, co nikdy
neviděl. Zkoušeli jste někdy poznávat
bylinky po čichu nebo hmatem rozpoznávat
luštěniny? „Osahejte“ si výstavu
v Národopisném muzeu na Smíchově.
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doprava

Trasa autobusu číslo 907
je prodloužena až do Zbo-
rovské, na Anděl, Na Kní-

žecí, Smíchovské nádraží a Li-
hovar až do zastávky Lipence.

Spoj 908 jezdí nově přes Zbo-
rovskou, Anděl, Santošku, Mal-
vazinky, přes zastávku U Wal-
trovky a Vidoule až do Jinonic.

Změny ale nastaly i u dal ších
nočních spojů. Linka 901 v tra -
se Anděl – Skalka sice nemění
trasu, došlo však ke změně
ukončení linky v oblasti Anděla.
Naopak spoj 902 jede z Lysolají
přes Nemocnici Motol až do
Tře bonic a 903 mění trasu,
z Chaplinova náměstí jede přes

Nočních autobusů

jezdí víc
Snadnější cestu po Praze 5 mají od tohoto
týdne cestující, kteří využívají noční
autobusy. Došlo totiž k posílení nočního
spojení v nejzatíženějších směrech z centra
na Smíchov prodloužením linek 907 a 908,
které dosud končily na okraji centra Prahy.
Vznikly také nové zastávky autobusů.

Polikliniku Barrandov až do Ra-
dotína. Trasa autobusu 904 na
a ze sídliště Sto důlky zůstává
stejná, došlo ale ke změně za-
stávek a průjezdu linky v ob-
lasti Anděla. 

Nové zastávky
autobusů

Vznikly také nové zastávky
nočních autobusů. Na Andělu
v Plzeňské ulici v zastávce
tramvaje ve směru na Kotlářku
pro linky 904 a 908, v Plzeňské
ve směru do centra pro spoje
904, 907 a 908 a v Nádražní
ulici ve směru na Barrandov

v zastávce tramvaje pro linky
901 a 907. V zastávce tramvaje
Zborovská v Lidické ulici zasta-
vují nově autobusy 904, 907,
908. 

Noční doprava po pětce
■Došlo k posílení nočního spojení v nejzatíženějších směrech
z centra na Smíchov prodloužením linek 907 a 908, které do -
sud končily na okraji centra Prahy. 
■ Vznikly také nové zastávky nočních autobusů. Na Andělu
v Plzeňské ulici v zastávce tramvaje ve směru na Kotlářku pro
linky 904 a 908, v Plzeňské ve směru do centra pro spoje 904,
907 a 908 a v Nádražní ulici ve směru na Barrandov v zastáv -
ce tramvaje pro linky 901 a 907. V zastávce tramvaje Zborov-
ská v Lidické ulici zastavují nově autobusy 904, 907, 908.

NEMUSÍTE
Z TOHO 
BLÁZNIT!

REZERVUJTE
SI SVOJI AKCI
V MAD BARU VČAS.

VÁNOČNÍ VEČÍRKY
OSLAVY NAROZENIN
SETKÁNÍ S PŘÁTELI

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

INZERCE V5-1009INZERCE V5-1010
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Do 29. října zde vystavuje sochy Ja -
san Zoubek, který přitom zřídkakdy
vytváří samostatné sochy, téměř

vždy se jedná o komplex.
Portheimka, respektive prostor před ní

na náměstí 14. října bude také v následují-
cích týdnech patřit školám z Prahy 5, které
se zde budou představovat v rámci Slav-
nosti škol. Galerie ale také ožije hudbou. Na
24. října je zde naplánována Alžbětinská
serenáda. Program koncertu je sestaven
z drobných skladeb mistrů vážné hudby,
které jsou doplněny několika skladbami
z hudby populární. Děti jistě ocení výstavu
Krysáci, kterou je možné si prohlédnout až
do 29. října. Návštěvníkům se představí tři
hlodavci, dva valašští krysáci Hubert a Ho -
dan z vizovického smetiště a laboratorní po-
tkan Eda z Prahy. Patřit budou prostory ga-
lerie také herci Janu Kanyzovi, který zde
vystaví své obrazy od 3. listopadu do 3. pro-
since. Jan Kanyza má za sebou více než pě-
tašedesát samostatných výstav doma i v za-
hraničí, účastnil se také téměř osmi desítek
výstav společných. V Portheimce představí
svoji malbu i grafiku.

Prosinec bude v Galerii Portheimka pa-
třit už tradičně Občanskému sdružení Mú -
zy dětem, od 8. do 28. prosince tady bude
probíhat výstava špičkových umělců. Díla
budou na závěr výstavy předána sdružení
Múzy dětem pro využití k získání prostřed -
ků na své aktivity. Na výstavách tohoto
cyklu vystavují například Milan Cais, To -
máš Císařovský, Bob Hochmann, Ivana
Knížková či Jaroslav Jeroným Neduha. Do-
provodnou aktivitou budou tři až čtyři ma -
lé akustické koncerty folkových umělců.

Občanské sdružení Múzy dětem působí
v páté městské části už řadu let, zaměřuje

se na pomoc dětem z dětských domovů.
Spolek pořádá například víkendové celo-
denní návštěvy dětských domovů a dalších
zařízení náhradní výchovy. Za dětmi sem
jezdí třeba lektoři převážně uměleckých
profesí, kteří děti formou hravých dílen učí
nejrůznějším aktivitám. Dětem se věnují
muzikanti, divadelníci, výtvarníci a mnozí
další. Pro děti je pořádána řada volnočaso-
vých akcí. Nejde však jen o to zajistit dětem
jednorázovou zábavu, ale naopak o dlouho-
dobější vliv. Múzy jim totiž pomáhají s pří-
pravou na samostatný život prostřednic-
tvím několika provázaných projektů. 

Jan Kanzya a Krysáci

v Portheimce

Celou řadu zajímavých výstav mohou do konce letošního
roku zhlédnout návštěvníci smíchovské Galerie
Portheimka. Opomenuty nebudou ani děti. 
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Zatímco rodičů školáků se
v letošním školním roce
žádná zásadní novinka

ne týká, jinak jsou na tom rodi -
če dětí, které docházejí do po-
sledního ročníku mateřinky.
Novela školského zákona totiž
zavedla povinný poslední rok
mateřské školky. Týká se to dě -
tí, které do 31. srpna dosáhly
věku pěti let. Nepřihlášení dí-
těte do školky je považováno za
přestupek a rodičům může být
udělena pokuta. Povinné před-
školní vzdělávání v posledním

roce mateřinky má své pod-
mínky, musí jít o pravidelnou
denní docházku, a to po dobu
čtyř souvislých hodin denně.

Pro rodiče se mění zejména
to, že už nemohou dítě „nechat
doma“ bez omluvy. Novela škol-
ského zákona jednoznačně ma-
teřským školám nenařizuje, jak
má být nepřítomnost předško-
láků omluvena, mluví se v ní
jen o tom, že „podmínky pro
uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání stanoví školní řád“.

Ředitel konkrétní mateřinky je
tedy oprávněn požadovat dolo-
žení důvodů nepřítomnosti dí-
těte, způsoby omlouvání jsou
však na každé jednotlivé mate-
řince, respektive jejím školním
řádu. Rodiče tak ve školním řá -
du najdou informaci o tom, jak
ry chle mají rodiče nepřítom-
nost dítěte omluvit a zda tak
musejí učinit písemně textovou
zprávou, telefonicky ne bo jinou
formou. 

A snadné to už nebudou mít
rodiče, kteří mají ve školce

Povinná školka,
co se mění pro děti a rodiče
Stovky děti nastoupily do mateřských škol v Praze 5. Započatý
školní rok přinesl velkou novinku pro rodiče předškoláků, kteří
příští rok přejdou z mateřinky do první třídy základních škol. 

předškoláka, ani s uvolňováním
dítěte z výuky. Zatímco dříve
by lo v podstatě jedno, zda dítě
do školky přišlo nebo odjelo tře -
ba na týden k babičce, teď opět
záleží na školním řádu kon-
krétní školky. Ten stanovu je
pod mínky pro uvolňování dětí.
Školky tak mohou po rodičích
chtít zdůvodnění plánované ab-
sence i její rozsah. 

Pokud rodiče do posledního
ročníku mateřinky dítě nepři-
hlásí nebo do něj potomek ne-
dochází či nemá omluvené ab-
sence, hrozí mu za přestupek
nejen pokuta, a to až do výše
5000 korun, ale také potíže
s úřady.

Prvním krokem je, že školka
osloví rodiče s žádostí o vysvět-
lení, proč povinná předškolní
docházka neprobíhá tak, jak
má, do věci se ale může vložit
i orgán sociálně-právní ochrany
dětí. Škola má totiž povinnost
hlásit svému zřizovateli, tedy
městskému úřadu, že dochází
k zanedbávání povinné školní
docházky.
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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
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

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
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postřehy Víta Olmera
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 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

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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„Dnešní hodina bude
o erotice ve filmu,“
pravil pan docent.

Po sluchači režie se zaujetím če-
kali, co ze staršího pána vy-
padne. Dokonce odložili i mobi -
ly. „Erotické scény prodělaly ve

Erotika ve filmu
filmu historický vývoj,“ zahovo-
řil bělovlasý docent. „Od galant-
ností v třicátých letech – žádné
vole, co dybysme si vrz li – ný -
brž, jak mi svěřil Oldřich No vý,
třeba gentlemantský návrh: Ne-
mohl bych si dát svoje polo-
botky pod vaši postel, ma dam?“
Budoucí držitelé Čes kých lvů
sledovali tu diluviální exkurzi.

„Pak přišlo uvolnění ve zla-
tých šedesátých,“ pokračoval
pan docent, „následovalo ob-
dobí totalitní hrůzovlády, kdy
herečce nesmělo ani ňadro vy-
kouknout... až po současnou
éru, ve které často naturalis-
tické, vulgární pojetí erotiku
vlastně zabíjí. Erotický film by
měl pracovat s náznaky, a ty by
měly v divákovi vytvořit na-
pětí…“ „Ale pane docente,“ na-
mítl jeden z juniorů, „kdo v éře
porna bude koukat na názna -
ky?“

„Podívejte se, jakou erotic-
kou atmosféru dokázal navodit
třeba Bunuel s tkaničkami
u dámských botek v Deníku ko-
morné.“

Do třídy vstoupila posluchač -
ka režie, hezká zrzavá dívka.
Pan docent si hned všiml, že
dnes její obvykle bledé tváře
jsou zarůžovělé.

Omluvila se za zpoždění, kte -
ré bylo způsobeno tím, že s mla-
dým hercem, s kterým hodlá
natáčet příští film, až do rána
diskutovali o roli. 

„Pane docente,“ řekla dívka
a ještě víc zrůžověla, „chtěla
jsem se vás zeptat, jestli se má
režisér s hercem co nejúžeji
me tafyzicky propojit, maximál -
ně se mentálně otevřít, nebo si
přece jen ponechat jakýsi od-
stup...“

No, na jakýkoli odstup je
v tvém případě už zřejmě poz -

dě, pomyslel si pan docent. Při
pohledu na dívku na krátký
okamžik pocítil v jakési z hloubi
padesáti let vynořené příjemně
vzrušující déja vu, ale nahlas
řekl, že jistý odstup režiséra od
herce by přece jen být měl – už
kvůli respektu okolí.

Domů na Smíchov se vracel
pan docent volnou procházkou
podél Vltavy, kde spolu zápasily
dvě kachny. Nebyl to však
zápas, jak pan docent vzápětí
seznal, ale něco, co je pro po-
kračování kachního rodu důle-
žitější.

Pak minul lavičku, na jejímž
opěradle byl vyrytý zvláštní ná -
pis:

Všechno už je vyřešený!
Starý pan docent nad tou vě -

tou chvíli zamyšleně postál.
Pak se s povzdechem obrátil
a pev ným krokem zamířil do
oblíbené vinárničky.

IN
ZE

RC
E 

V
5-

10
16

IN
ZE

RC
E 

V
5-

10
32

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Věru
605 234 832

Více na www.vase5.cz






