Nezávislý měsíčník pro Prahu 5
každý měsíc ve vaší
schránce

LEDEN

Vychází 15. 1. 2018 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase5.cz

➤

Otoč list!

INZERCE V5-0108

INZERCE V5-0108

TAK NEČEKEJ

A DORAŽ

NA SMÍCHOV VYZKOUŠET
JAKÝ JE TO POCIT.

Nezávislý měsíčník pro Prahu 5

Causa

LEDEN

Vychází 15. 1. 2018 / Zdarma

Najdete nás na
www.vase5.cz

Pátá městská část
v roce 2018

Volný čas
Tipy
na akce

Servis
Kam s odpadem
v Praze 5

Školství

Otec a syn Olmerovi:

Novinky
ze škol

Máme rádi Portheimku

kultura

Zlíchov zdobí
osvětlený kostel
Osvětlený kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově nově
zdobí pátou městskou část. Poprvé se nasvícení rozzářilo
19. prosince.
ravidelně se bude osvětlení spínat
s pouličním osvětlením, což je nyní
v zimním období po 17.30 hod. Nápad nechat vyniknout novou dominantu
Prahy 5 vznikl v souvislosti se záměrem restaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého,
která je kulturní památkou, při zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba. Kostel byl
postaven na místě někdejší románské, poz-
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ději gotické kaple. Kostel v roce 1418 zcela
zničili husité.
V letech 1713–1714 byl na jeho základech postaven barokní kostel, dochovaný
v této podobě dodnes. V roce 1945 kostel
sloužil jako místo pro uložení zastřelených
vlastenců na konci druhé světové války.
Později chátral, generální oprava se uskutečnila v letech 1991–1993.
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Galerie skla

v Portheimce
Výstavní koncepce Galerie Portheimka na Smíchově se
promění. Vznikne zde muzeum skla. Součástí galerie
budou dále i výstavy tematicky zaměřené na různé formy
umělecké práce se sklem a skleněnou hmotou, ale
i vzdělávací programy a doprovodné akce určené pro
školy, rodiny s dětmi, studenty středních i vysokých škol,
seniory a další zájemce z řad veřejnosti.

„M

useum Kampa, spravované
Nadací Jana a Medy Mládkové,
přišlo s unikátním nápadem
zřídit muzeum českého skla. Více než půl
roku jsme o nápadu jednali, prošlo to všemi
orgány MČ Prahy 5, jako je kulturní komise,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Herold
(ODS).
Objekt, v němž se nachází Galerie Portheimka, má v pražské historii své místo
a svou dlouhodobou prestiž. Ta ale podle
zástupce starosty Lukáše Herolda začala
v posledních letech stagnovat. Za celý rok
2016 ji navštívilo pouze 6359 platících
návštěvníků (asi 20 lidí denně), což se současnému vedení Prahy 5 nelíbí. V Galerii
Portheimka je navrženo jednak zřízení
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stálé expozice skla ze sbírek Musea Kampa, doplněné o výpůjčky ze soukromých
sbírek, dále pořádání zhruba tří obměňujících se výstav ročně a doprovodné programy, zaměřené zejména na děti.

Historie Portheimky
Portheimka neboli Dienzenhoferův palác či Bukvojka je barokní letohrádek, který
najdeme na smíchovské adrese Štefánikova 12. Letohrádek postavil Kilián Ignác
Dienzenhofer v roce 1728 pro sebe a svou
rodinu. Po Dienzenhoferově smrti získal letohrádek František Ferdinand Buquoy,
který upravil zahradu v rokokovém stylu
a vystavěl zde skleníky, zejména módní
oranžérie a fíkovny. Patrně koncem 18. sto-

letí byla k letohrádku přistavěna dvě boční křídla v klasicistním slohu.
Roku 1815 zakoupili objekt podnikatelé,
bratři Moses a Leopold Porgesové von Portheim. Ti v roce 1830 obětovali půlku zahrady a postavili tu továrnu na výrobu kartounu. Velké škody na letohrádku napáchal
rozsáhlý požár v roce 1872. V souvislosti
se stavbou kostela sv. Václava dále došlo
k parcelaci další části zahrady a ke zboření
jižního křídla letohrádku (v roce 1884).
Letohrádek byl zestátněn v roce 1945,
v roce 1963 se zde usídlil Svaz českých výtvarných umělců a na počest stavitele Portheimky tu zde byla zřízena galerie „D“.
Chátrající objekt byl v 90. letech rekonstruován.

editorial
Vážení čtenáři,
začal rok 2018, kromě jiného
rok, v kterém si vybereme nejen nového prezidenta, ale
také nové zastupitele a zastupitelky. Komunální volby se
budou konat na podzim. Toto
období bývá v městských částech pozitivní v tom, že politici se snaží v měsících před
volbami zaujmout voliče nejen tím, že na ně shlížejí z billboardů, ale také tím, že se
snaží co nejrychleji dokončit
projekty, které jim u voličů
mohou přidat plusové body. Jaké vize mají politici z Prahy 5? Jaký mají názor zástupci koalice a co si myslí politici
opoziční? Vše, co se v městské části stane či nestane, je závislé na rozpočtu. Ten už má pátá městská část schválený.
Jaký bude a s čím se v něm počítá? Z lednové titulní strany
magazínu Vaše 5 na vás shlíží dva Vítové, oba s příjmením
Olmer. Čemu se nyní věnuje známý režisér, co má rád na
pětce a jak se dívá na profesi, kterou si zvolil jeho syn Vítek?
Přečtěte si také zajímavosti ze školství nebo informace
o tom, co přineslo měření emisí z lodní dopravy. Pěkný rok
2018.
Vaše Zuzana

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

Kam
s vánočními stromky
o popelnic vánoční stromky nepatří.
Odložit je mohou obyvatelé Prahy 5
volně vedle nádob na směsný odpad,
případně na tříděný odpad. Vysloužilý
umělý stromek je však potřeba odvést do
sběrného dvora. „Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou na-

D

drceny a následně využity například v zahrádkářském průmyslu do kompostu,“ vysvětlil mluvčí Pražských služeb Radim
Mana s tím, že znečistěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se
směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Stromky se budou od
popelnic odvážet až do konce února.

Třináctka odmítá
polyfunkční domy
raha 13 nesouhlasí se stanoviskem
dokumentu EIA, které bylo vydáno
k projektu Polyfunkčních domů Lužiny, a proto se rozhodla podat podnět
k přezkumnému řízení. Odbor ochrany
prostředí pražského magistrátu totiž vydal
ke stavbě závazné souhlasné stanovisko ve
věci posouzení vlivů na životní prostředí.

PŘIPRAVILA RED

P

Podle dokumentu výstavba objektu tak, jak
je plánována, nenarušuje žádné normy
ochrany životního prostředí, a může tedy
být realizována. Třináctá městská část se
však obává zhoršení rozptylových podmínek, větší hlučnosti, míry zalidnění v dané
oblasti a vlivu na denní osvětlení okolní bytové zástavby.

Podnikatel
Prahy 5
o 26. ledna lze nominovat nejlepší ﬁrmy, provozovny či živnostníky, jako jsou restaurace,
kavárny, řemeslníci, obchody i další
podniky, do klání Podnikatel Prahy 5.
Vítězové budou vyhlášeni 22. února
v rámci reprezentačního plesu Prahy 5
v Národním domě na Smíchově.

D

Knihobudka
v Praze 13
atriu radnice Prahy 13, konkrétně u jejího zadního východu, najdete veřejnou knihovničku fungující na principu knihobudek. Knihy je
možné si půjčit nebo si je odnést domů
a přinést místo nich jiné, k zapůjčení
jsou třeba knihy pro děti, ale například
i literární práce žáků, kteří se zapojili
do minulých ročníků literární soutěže
Staň se spisovatelem.

V

Otestujte emise z lodí, vyzvali pětku lidé

Výsledky jsou hrozivé
Lidé, kteří bydlí na Janáčkově nábřeží, iniciovali testování
emisí z lodí, které jezdí po Vltavě. Praha 5 si je proto
nechala změřit od renomovaných odborníků z ČVUT
a Akademie věd ČR. Výsledky měření ukázaly, že jsou
často dokonce horší než u aut.

„N

a základě podnětů občanů bydlících u Janáčkova nábřeží jsme
zahájili měření emisí z lodní dopravy, které doposud nikdo nedělal. Výsledky ukazují, že v určitých místech jsou
emise z lodí větší problém než z aut, třeba
u Dětského ostrova. Měření prováděli největší odborníci v ČR, jsou nezpochybnitelná a musí se řešit co nejdříve. My v tom
máme svázané ruce, nejdříve musí dojít ke
změně legislativy. Když jsme toto téma otevřeli, rádi budeme nadále nápomocni, aby
zákonodárci přijali změny co nejdříve.
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Vzhledem k tomu, že příští jaro máme otevřít kompletně zrekonstruovaný Dětský
ostrov, jsou tyto výsledky velmi důležité,“
říká starosta Pavel Richter (TOP 09).
Emise částic u „nejhorších“ lodí jsou desetinásobky emisí plavidel s novými motory. Plavební komory a náplavky, kde kotví
lodě, jsou místa na Vltavě s nejvyšším počtem částic na centimetr krychlový. Rozptyl
naměřených hodnot je značný proto, že některé lodě mají relativně nové moderní motory, jiné jsou však desítky let staré a často
také ve špatném technickém stavu.

„Naftové motory obecně produkují velké
množství pevných částic i oxidů dusíku.
U silničních vozidel emise částic výrazně
snižují ﬁltry, emise oxidu dusíku redukční
katalyzátory. U nesilničních motorů, včetně těch lodních, se ﬁltry a katalyzátory zavádějí s nějakým zpožděním, neplatí pro ně
tak přísné emisní normy a nepodléhají kontrolám. Emise mezi jednotlivými naftovými motory se tak liší až o několik řádů,
starý lodní motor ve špatném stavu může
vyprodukovat tolik částic jako několik tisíc
nových autobusů,“ uvedl k výsledkům docent Michal Vojtíšek, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Podle něj je nejprve nutné seřídit motory
a pečlivě je udržovat a následně přistoupit
k výměně starých nevyhovujících motorů
za modernější. „Jenže k tomuto technickému řešení nemůžeme majitele a provozovatele lodí nutit, problém technický se stává problémem legislativním,“ podotkl.

sport
Bruslit se bude
až do konce února
abruslit si mohou až do 25. února lidé na Smíchově. Ledová plocha vyrostla na rohu náměstí
14. října a Preslovy ulice na části parkoviště za kostelem sv. Václava. Bruslí
se tady zdarma, a to vždy od 10.00 do
20.00 hodin. Na místě je možné si také
vypůjčit za poplatek brusle. Z bezpečnostních důvodů ale není dovoleno
hrát na ploše hokej.

Z

Plavání
pro seniory
aplavat si za výhodnější cenu mohou obyvatelé Prahy 5 seniorského věku v Aquaparku na Barrandově. Tuto možnost mají v rámci
projektu „Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné“. Aktivita je určena
pro lidi starší 60 let s trvalým pobytem
v městské části Praha 5. Zaplavat si je
tady možné vždy v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13.00 do 15.00 hodin. Je
však třeba si předem vyzvednout plavecký pas. Ten je možné získat každé
pondělí a středu od 8.00 do 18.00 hodin na sociálním odboru ÚMČ Praha 5
na náměstí 14. října 4 v Praze 5, II. poschodí, kancelář č. 216. „Počet seniorů
dlouhodobě roste, a nejen proto pro ně
chceme nabídku služeb rozšiřovat,“
řekl radní Prahy 5 Petr Lachnit.

Z

Dotace na
podporu sportu
Získat dotaci na podporu sportovních aktivit je možné od
páté městské části. Vyhlášeny byly dotační programy
údržba, opravy a pořízení sportovního zařízení, sportování
mládeže a využití volného času pro seniory a zdravotně
postižené. Na poslední dva jmenované programy lze získat
jednoletou i dvouletou dotaci.
čelem vyhlášeného programu na
údržbu, opravy a pořízení sportovního zařízení je podpora údržby
a oprav stávajícího sportovních zařízení
i pořízení nového sportovního zařízení.
Rozděleno bude 1,4 milionu korun a na jednotlivé projekty lze získat až 300 tisíc korun.
Žádat mohou sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky, obecně prospěšné
společnosti, které mají jako hlavní předmět
činnosti sport, fyzické a právnické osoby,
které mají sídlo či bydliště na území Prahy 5 nebo trvalé sportoviště na území
pětky. Žádat o dotace lze do 15. února.

Ú

Peníze na sportování
mládeže
Dvouletá dotace na sportování mládeže,
má za cíl podpořit sportování a aktivní trávení volného času mládeže. Podpořeny budou pouze nestátní neziskové organizace,

které mají sídlo na území Prahy 5 nebo trvalé sportoviště na území Prahy 5. Termín
je také do poloviny února. Stejný cíl a termín, dokdy je potřeba o peníze požádat, má
i jednoletá dotace na podporu sportování
mládeže. Z peněz má být uhrazeno třeba
organizování sportovních kroužků a soustředění pro mládež či podpora sportovních mládežnických oddílů.

Podpora volného času
seniorů
Co se týče dotací na sportování seniorů,
i v tomto případě je možné získat jednoletou či dvouletou dotaci, termín podání
žádostí zůstává stejný jako v předchozích
případech. Dvouletá dotace má zajistit podporu provozu oddílů pro seniory a zdravotně postižené, jednoletá je určena na
sportování a aktivní a zdravé trávení volného času seniorů a zdravotně postižených.

INZERCE V5-0119

Lednové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.
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49 Kč

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

facebook.com/sorrycz
Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

JIŘÍ KOŠTÝŘ
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causa
Pouhých několik měsíců má vedení radnice
Prahy 5 na to, aby stihlo realizovat svoje
plány na rok 2018. Na podzim se totiž po
čtyřech letech obyvatelé pětky vydají
k volbám a vyberou nové zastupitele
a zastupitelky. Právě to, že rok 2018 je
volební, může pro Prahu 5 být pozitivní.
Politici se většinou před volbami předhánějí
v tom, jakými novinkami zaujmou voliče.

Pětka v roce 2018:
Volby, Dětský ostrov a opravy parků

Peníze na sport

lánů má pětka celou řadu. Vše ale závisí v první
řadě na rozpočtu na letošní rok.
„Věřím, že se nám v letošním
roce podaří realizovat velkou
část připravovaných investic,
které jsou směřovány do revitalizace parků a veřejného prostoru. Prahu 5 tak čeká na jaře
rekonstrukce Dětského ostrova
a dalších dětských hřišť a spor-

P
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tovišť, rekonstrukce a revitalizace v parcích Santoška, Klamovka a Mrázovka nebo otevření kulturního a mateřského
centra na Barrandově,“ nastiňuje představy Zdeněk Doležal,
zastupitel a předseda klubu
ODS. Právě na obnovu Dětského hřiště čekají obyvatelé pětky
už několik let. Rekonstrukce
oblíbeného prostoru byla už několikrát odložena, teď politici

Rozpočet páté městské části
schválili zastupitelé koncem
roku. Podle něj bude radnice
hospodařit s výdaji přes jednu
miliardu a příjmy 675,7 milionu korun. Schodek radnice vysvětluje tím, že je dán převodem řady investic z letošního
do příštího roku. Pětka sice dostala od magistrátu více než
300 milionů korun na investiční projekty v polovině loňského roku, ale nestihla je utratit. Magistrát tak bude muset
jejich ponechání pětce znovu
schvalovat a do té doby je Praha 5 nemůže začlenit do rozpočtu, schodek tedy klesne ve
chvíli, kdy budou ﬁnance pětce
opět přiznány. Zbytek radnice
dorovná z přebytků z minulých
let.
Praha 5 má na běžné výdaje
vyčleněno 703,9 milionu, na in-

vestiční 445,8 milionu a 9,7 milionu je určeno na dotační programy. Nejvíce prostředků chce
Praha 5 poslat do školství a zeleně, na sportoviště a veřejná
prostranství.

Rozpočet
Prahy 5
■ Praha 5 bude v příštím
roce hospodařit s příjmy
675,7 milionu korun a výdaji ve výši 1,159 miliardy
korun.
■ Na běžné výdaje je vyčleněno 703,9 milionu, na investiční 445,8 milionu a 9,7
milionu půjde na dotační
programy.

Pro šicí dílnu v Praze 5 – Zličín
hledáme pracovníky těchto profesí:
• Švadlena, šička (šití celých výrobků)
• Střihačka, přípravářka
• Modelářka
Jsme mladá firma se stále rostoucím
odbytem především v zahraničí.
Nabízíme práci na HPP, jednosměnný
provoz, příjemné prostředí a přátelský
kolektiv. Možná je i externí spolupráce.
Požadujeme vyučení v oboru, základní
praxi, manuální zručnost, pečlivost
a pracovní nasazení.
Kontakt:
office@sofadogwear.eu
tel. 732 816 930
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z Prahy 5 slibují, že vyjde jarní
termín.
Radní Prahy 5 pro ﬁnance
Jan Trojánek (ANO 2011) očekává, že pětku čekají změny
k lepšímu zejména s přihlédnutím k rozpočtu městské části.
„Více peněz do oprav škol, rekonstrukcí hřišť, zvelebení parků a veřejného prostoru vůbec
je dobrým předpokladem pro
tento optimismus,“ slibuje Jan
Trojánek.

politika

Rok 2018 v Praze 5
Ing. Pavel Richter,
TOP 09, starosta MČ Praha 5

Rok 2018 bude pro naši městskou
část rokem úspěšným
Milí přátelé, dámy a pánové, vážení občané, dovolte mi, abych Vám za sebe a za celé
vedení naší městské části popřál vše nejlepší do nového roku 2018, pevné zdraví,
hodně lásky, štěstí a pohody. Já osobně
bych si přál, aby nás čekalo co nejméně nepředvídatelných událostí a naopak co nejvíce těch radostných.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům městské části za vzornou reprezentaci úřadu, hasičům, policistům a záchranářům za
jejich nadstandardní pracovní nasazení, díky kterým se můžeme
na území naší pětky cítit každým rokem bezpečněji. Rovněž bych
rád poděkoval svým koaličním partnerům, kteří vždy upřednostňují dohodu a kompromis před hádkami, které by akorát paralyzovaly činnost úřadu. Věřím, že rok 2018 bude pro naši městskou část rokem úspěšným. Snažíme se, aby Vám městská část
poskytla co nejširší možnosti volnočasového, odpočinkového, kulturního a sportovního vyžití. Ať Vás krásné chvíle a spokojenost
adventních dnů neopouští a nový rok přinese jen mnoho úspěchů
a radosti.

Josef Cuhra,
KDU-ČSL, zastupitel MČ Praha 5

Rok 2018 nejenom v Praze 5
Konec roku je časem úvah o tom, co bylo.
Účetní uzávěrka pro místní politiky však
přijde s komunálními volbami na podzim
2018. Existuje velmi hezký opis slova volby: dotázat se svých voličů. Ano. Volby jsou
otázkou a odpovědí. Ten až nepatřičně krátký úkon, jakým volební odpověď je, v sobě
zahrnuje informaci o 4 letech uplynulých a také o 4 letech nadcházejících. Přeji tedy nám všem zdravý rozum k vyhodnocení posledních 4 let a těm, kdo se budou ptát voličů, přeji dostatek soudnosti
a vůle k plnění náročného úkolu.

Mgr. Zdeněk Doležal,

počtu míst v našich základních a mateřských školách, ale i do zlepšení kvality našich škol. Těch investičních akcí bude více a věřím,
že tak zpříjemníme život Vám, občanům Prahy 5. Můžete se na
tom podílet i Vy se svými podněty a připomínkami, nebo se přímo
zapojte v rámci participativního rozpočtu, kde občané podávají návrhy projektů a hlasují, které z nich městská část realizuje.

Jan Trojánek,
ANO 2011, radní MČ Praha 5

Prahu 5 čekají další změny k lepšímu
Prahu 5 čekají další změny k lepšímu.
Neříkám to proto, že bych byl věštec, ale na
základě znalosti schváleného rozpočtu naší městské části. Více peněz do oprav škol,
rekonstrukcí hřišť, zvelebení parků a veřejného prostoru vůbec je dobrým předpokladem pro tento optimismus. Čekají nás další
úvahy a rozhodování, jak přeměnit naši „pětku“ ve skutečné smart
city, moderní město k životu a práci využívající všech možností lidské vynalézavosti 21. století. Svým přátelům, sousedům z našeho
obvodu bych popřál tři nejdůležitější věci – aby byli zdraví, aby se
na ně usmálo štěstí a aby neztráceli naději. Nám všem, obyvatelům
České republiky, bych popřál více soudržnosti a méně hašteřivosti.
Bude to dobrý rok, když si ho sami nezkazíme.

Tatiana Konrádová,
SZ, zastupitelka MČ Praha 5

Příspěvek nedodala v termínu

Tomáš Homola,
Patrioti P5 a Demokraté J. K., radní MČ
Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

ODS, zastupitel MČ Praha 5

Investice zlepší životní prostředí
Vážení čtenáři časopisu Vaše 5, přeji Vám
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti
v roce 2018. Naší prioritou je i nadále pracovat na lepších životních podmínkách
a příjemnějším životním prostředí pro Vás,
kteří zde žijete. Věřím, že se nám v letošním roce podaří realizovat velkou část připravovaných investic, které jsou směřovány do revitalizace parků
a veřejného prostoru. Prahu 5 tak čeká na jaře rekonstrukce Dětského ostrova a dalších dětských hřišť a sportovišť, rekonstrukce
a revitalizace v parcích Santoška, Klamovka a Mrázovka nebo otevření kulturního a mateřského centra na Barrandově. V oblasti
školství míří ﬁnanční prostředky nejen do zajištění potřebného

Jan Smetana,
ČSSD, zastupitel MČ Praha 5

Příspěvek nedodal v termínu

www.vase5.cz
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osobnost Prahy 5
Dvě děti dělají radost známému režisérovi Vítovi Olmerovi.
Starší Matěj je výtvarník, mladší Vítek vystudoval politické
vědy v Paříži. Nelákalo ho nikdy jít, jak se říká, v tátových
stopách? Jaké jeho ﬁlmy má nejraději? A co má Vítek mladší
rád na Paříži a co se jeho tátovi líbí v Praze 5? „Barokní vila
Portheimka, těším se, až bude zrekonstruována. Pak jsem
měl taky rád vinárničku v Obchodním centru Nový Smíchov,
kterou, jak už se stává zvykem, pro velký úspěch zrušili.
Jinak ale Smíchov prošel obrovským vývojem, od
zanedbané industriální čtvrti k jedné z nejhezčích
pražských městských částí,“ popisuje režisér Vít Olmer.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV VÍTA OLMERA

Otec a syn Olmerovi:

Máme rádi Portheimku
● Nemrzí vás, že se syn Vítek ve své profesi „nepotatil“?
Je pravda, že zpočátku jsem si myslel, že
by mohl být taky ﬁlmařem, vždyť mi, aniž
by k tomu měl jakoukoli průpravu, sestříhal několik krátkých ﬁlmů. Ale chtěl jít
svojí cestou a já mu v tom nebránil. Zásadní podporu měl hlavně od Simony
(pozn. red.: Simona Chytrová, herečka
a manželka Víta Olmera). Je absolventem–
magistrem prestižní politologické pařížské
Sciences Po, kde je studium mimořádně
náročné, jsem na něho hrdý.
● Jak si, Vítku ml., představujete svoji
budoucnost, čemu se budete chtít věnovat?
Rád bych pokračoval v oboru státní
správy, mám už několik zkušeností jak
z francouzského parlamentu, ve kterém
jsem působil ve výboru zahraničních záležitostí, tak i z francouzského ministerstva
práce. Hlavně bych chtěl pomoci užší spolupráci mezi Francií a Českou republikou,
protože existují témata, kde se ještě hledá
konsenzus (například řešení otázky migrační vlny). Důležité je také prohloubení
ekonomické spolupráce mezi našimi státy.
● A vy, Vítku st.?
Mně teď zvýšili důchod o 308 Kč, tak se
asi odstěhuju do Karibiku. Ale teď vážně,
pracuju na několika docela zajímavých dokumentech pro Českou televizi. Jeden
z nich je s aktuální sociální tematikou s názvem „Adoptuj si svého seniora“ o tom, jak
mladí dobrovolníci pomáhají seniorům v jejich osamělosti. Byl jsem překvapený, že se
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v době egoismu a sobectví najdou tak
skvělí, obětaví lidé.
● Vítku ml., nelákalo vás nikdy ani trochu vydat se ve stopách svého táty?
Určitě, když od malička trávíte hodně
času na natáčení, tak si tam tu atmosféru
zamilujete. Vždycky jsem obdivoval tátu za
jeho nasazení a profesionalitu. S jedním
mým kamarádem jsme měli kamerku a každý den jsme zarputile „točili“ a já se snažil
napodobovat tátovo režírování. Později se
nám dokonce s kamarády ze školy podařilo
natočit malý školní dokument o divadlech
za revoluce a udělat rozhovor s Václavem
Havlem. Ale s věkem zjistíte, jak tohle po-

volání může být nejisté a nevděčné, což lidé
nevědí. A já se o tom přesvědčoval každý
den a hodně mě to odradilo.
● Který tátův ﬁlm máte nejraději nebo
který vás napadne jako první?
Osobně mám velice rád ﬁlm Ta naše
písnička česká II, který má až kafkovský
nádech a ukazuje tragikomedii jak hlavní
postavy, bojující marně proti komunistickému systému, tak celého našeho národa
po roce 68. Ale moje generace by podle mě
měla znovu vidět tátovy ﬁlmy, jako je Antonyho šance, Jako jed a Co je vám, doktore?,
aby se jim přiblížila totalita, která bývá pro
moje vrstevníky často účelově zkreslená.

osobnost Prahy 5
Realistické, až syrové zobrazení perfektně
navozuje atmosféru té doby, její dopad na
mezilidské vztahy.
● Vítku st., a vy?
Myslíte, že jsem jako Chaplin, který si ve
stáří pořád dokola pouštěl a hodnotil svoje
ﬁlmy? On na to měl ale právo, byl génius.
Mně se spíš občas v noci zdá o ﬁlmech,
které jsem mohl, ale nesměl z různých důvodů natočit. A čas je nemilosrdným nepřítelem. Ale ﬁlmařskou ﬂintu do žita rozhodně ještě neházím.
● Jak se vám, Vítku ml., žije ve Francii
a vracíte se rád domů?
Do Prahy se vracím velice rád, protože tu
mám rodinu a kamarády. Ale někdy se mi
zdá, že si beru část Francie s sebou, protože tu žije čím dál více Francouzů, právě
v Praze 5. Mají tu globálně daleko víc pracovních možností, sice méně placených ve
srovnání se standardy západní Evropy, ale
když to porovnáte s kupní silou jedince, tak
Čechy jsou dnes v tomto směru zajímavější. Obecně život ve Francii není vždycky
nejlehčí, ale já už tam žiju několik let, mám
francouzskou přítelkyni a přátele a cítím se
tam jako doma.
● Máte představu, že se jednou vrátíte
natrvalo, nebo vás láká život v cizině?
Řekl bych, že mám k Francii osobní
vztah, miluju její historii a kulturu. Když
jdu kolem Seiny, tak i po těch letech jsem
vždycky znovu překvapený krásou Paříže.
Francie je pro mě ale také otevřená země,
která podporuje studenty, výzkumníky
a umělce z jiných zemí. Nemůžu vám ale
říct, že se nevrátím do Čech, kdyby se zde
naskytla zajímavá pracovní příležitost.
● Jak moc rozdílný je život v Praze a ve
Francii?
Když vezmu například politické hledisko, tak ve Francii se podle mého názoru

řeší až přehnaně některá témata. Když byl
zvolen bývalý prezident Hollande, místo
aby začal řešit problém vysoké nezaměstnanosti (pro což byl zvolen), tak otevřel
téma možnosti manželství pro homosexuální páry, které pak monopolizovalo debaty
ve všech televizích a vyhnalo spoustu lidí
do ulic. Jen k porovnání, v Německu tenhle
zákon prošel za jeden týden. V Čechách se
mi zdá, že je problém opačný, hodně korupčních skandálů se tu jen zamete pod
stůl a populace nijak nereaguje.
● Vítku st., jak vy znáte Francii?
Já mám v paměti ještě tu starou Paříž,
kdy tam neřádili teroristi, sklenice s vínem
se dolévaly po okraj, v kinech se kouřily
lulky a komisař Maigret večer přerušil vyšetřování, protože odcházel v poklidu
domů na večeři, kterou mu připravila pečlivá paní Maigretová. A taky nebujelo to antisexistické hnutí, které vede k tomu, že
vyhyneme.
● Co máte v Praze 5 rádi?
Vítek st.: Já barokní vilu Portheimka,
těším se, až bude zrekonstruována. Pak
jsem měl taky rád vinárničku v Obchodním
centru Nový Smíchov, kterou, jak už se
stává zvykem, pro velký úspěch zrušili.
Jinak ale Smíchov prošel obrovským vývojem, od zanedbané industriální čtvrti k jedné z nejhezčích pražských městských
částí.
Vítek ml: Budu muset opakovat tátu,
když jsem v Praze, rád si zajdu na kafe do
Portheimky, ale také mi kamarádi ukázali
„bouldering“ v Lokal bloku, takže i tam si
rád zajdu zasportovat. Globálně se mi zdá,
že Praha 5 je dnes velice zajímavá čtvrť,
která má hodně co nabídnout mladým
lidem.
● Začal rok 2018. Jaký byste si přál, aby
byl, jaké máte plány?

Vítek st.: Já bych si přál, aby se naše společnost zbavila choroby, které se říká ztráta
paměti, dřív, než bude pozdě. A co se týká
mých plánů do budoucna? Ocitoval bych
Einsteina: „Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.“

Vít Olmer ml.
Vystudoval Francouzské lyceum v Praze 5, poté úspěšně ukončil bakalářská
i magisterská studia na prestižním pařížském Institutu politických věd (Sciences Po) v oboru státní správy.

Vít Olmer st.
Natočil například ﬁlmy Co je vám, doktore?, Jako jed, Bony a klid a jeden z nejnavštěvovanějších ﬁlmů Tankový prapor. Pro Českou televizi režíroval
dokumenty, publicistické pořady, hrané
ﬁlmy, pohádky. Kromě řady scénářů je
i autorem mnoha povídek, článků a fejetonů, vydal čtyři beletristické knihy.

www.vase5.cz
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servis

Kontejnery společnosti

Kontejnery společnosti

Regios

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 hodin,
a následně dle potřeby měněny.
Poslední odvoz bude probíhat
vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději v 15 hodin.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce a li-

nolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Kontejner není určen pro odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu, bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, počítačů, lednic, mrazáků a sporáků.

26. 1.–27. 1. 2018
■ U Mrázovky x Na Cihlářce
■ Souběžná II x Na Vidouli

16. 2.–17. 2. 2018
■ Musílkova x Schodová
■ Fráni Šrámka x Nad Husovými sady

K

2. 2.–3. 2. 2018
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Nad Turbovou x Na Stárce
9. 2.–10. 2. 2018
■ Pechlátova (u čísla 16)
■ Urbanova (parkoviště)

23. 2.–24. 2. 2018
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová alej a V Zálesí)
■ Kobrova (u čísla 6)
Zdroj MČ Praha 5

INZERCE V5-0105

a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném
časovém úseku podle harmonogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém sta-

N

novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání odpadů.
Obsluha dále zajistí, aby odevzdané, případně využitelné
odpady bylo možné předat
k dalšímu využití.

24. 1. – středa, 14–18 hod.
■ Janáčkovo nábř. (proti č. 19)

1. 2. – čtvrtek, 14–18 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice
(parkoviště)

25. 1. – čtvrtek, 14–18 hod.
■ Baldové x Vejražkova
26. 1. – pátek, 14–18 hod.
■ Butovická x Mezi lány
■ Holečkova
29. 1. – pondělí, 14–18 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova
30. 1. – úterý, 14–18 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

2. 2. – pátek, 14–18 hod.
■ V Remízku x Voskovcova
■ Nový Zlíchov (u separace)
5. 2. – pondělí, 14–18 hod.
■ Zdíkovská x Libínská
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
6. 2. – úterý, 14–18 hod.
■ Zapova (proti č. 12)
Zdroj MČ Praha 5
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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
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BYTOVÉ
DOPLŇKY

školství

Novinky ze škol

Nová mateřská škola

v Praze 5
Pražský pramen
Velký úspěch měl žák 9. třídy
Základní školy Tyršova Matouš
Záruba. Ve ﬁnále přírodovědné
soutěže Pražský pramen se
umístil na desátém místě. Celkem se soutěže, kterou pořádá
Gymnázium Botičská, zúčastnilo 3424 žáků z 59 pražských
škol.

Jak dlouho se rozkládá?
Soutěž pro děti vyhlásila třináctá městská část. Zamyslet
se v klání pojmenovaném „Za
jak dlouho se rozloží?“ mají nad
tím, jak je pro přírodu pracné
poradit si například s odpadky
vyhozenými jinam než do odpadkového koše. Na webu městské části najdou děti plakátek
s jedenácti věcmi a časovými
úseky.
Úkolem soutěžících je správně je k sobě přiřadit. Na obrázku je třeba pomerančová kůra,
plastový kelímek, nedopalek ci-

Florbalový turnaj
Celopražský ﬂorbalový turnaj škol, který se konal v polovině prosince, byl úspěšný pro
žáky Základní školy Podbělohorská. Děti z tamního ﬂorbalového kroužku vyhrály stříbr-

Chcete inzerovat ve Vaše 5?

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

Šolo spol. s r. o.

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

JURIS REAL, spol. s r.o.

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

INZERCE V5-0104

INZERCE V5-0113

Specialisté na Prahu 5 a 6
 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Více na www.vase5.cz

Společná realitní
a advokátní kancelář

INZERCE V5-0121

INZERCE V5-0112

Jsme také na Facebooku

Volejte Petra
773 085 645

INZERCE V5-0117

Kontakt:
chuva-chuchle@seznam.cz
nebo 725 083 255

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví uleví rodičům.
Zatímco dosud byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
který museli rodiče dodat v případě, že jejich dítě jede třeba na
školu v přírodě či zotavovací
akci, platný rok, novela dobu
platnosti prodloužila na dva
roky. Platí to jen v případě, že
v té době nedojde ke zhoršení
zdravotního stavu dítěte.

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

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

www.vase5.cz
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Mladá rodina hledá chůvu
se zkušenostmi na plný nebo
částečný úvazek od března
2018, může být i HPP.
Místo hlídání: Velká Chuchle

INZERCE V5-0102

INZERCE V5-0106

BUBENEČSKÉ SLUŽBY

Novinka uleví rodičům

INZERCE V5-0118

V

BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ
POTŘEBUJETE VYMALOVAT?
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?
POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA?
POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?
TEL.: 732 713 400
WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ

Novou mateřskou školu má
pátá městská část. Otevřena
byla jako odloučené pracoviště
Základní školy a mateřské školy
Radlice v bývalém školském objektu Na Pláni 59. Mateřinka
má dvě třídy po 25 dětech, každá třída má dvě učitelky a asistenta.

kými dalšími zajímavostmi se
mohou pochlubit pětkové školy?

souvislosti s dubnovými
zápisy do prvních tříd základních škol se v následujících týdnech otevřou pětkové základní školy veřejnosti.
Přijít si školy prohlédnout mohou rodiče i nastávající prvňáčci. Některé školy připravují doprovodný program, leckde bude
možné i nahlédnout přímo do
výuky. Třeba Základní waldorfská škola v Jinonicích bude otevřená návštěvám 20. února.
Kromě návštěvy tříd bude
připravena i beseda s učiteli.
Kdo by se do školy rád podíval,
musí přijít nejpozději v 8.15 hodin. Den otevřených dveří je
tady určen pouze pro dospělé
návštěvníky, děti se mohou
zúčastnit následné diskuse. Ja-

garety nebo ponožky. Vyloučena není pomoc rodičů. Odpovědi je třeba zaslat do 20 února
na adresu úřadu městské části
Praha 13 s tím, že obálka bude
označena heslem „soutěž“, odevzdat lze označenou obálku
v informacích v přízemí ÚMČ
Prahy 13 či odpovědi poslat na
adresu zelenkovah@p13.mepnet.cz. Je třeba uvést jméno,
adresu, telefonní číslo a případně i e-mailovou adresu. Ze
správných odpovědí bude vylosováno 30 výherců, kteří obdrží
ceny.

nou medaili v kategorii mini
I.–II. třídy.

školství

Vyberte si soukromou
Tou asi největší výhodou je, že řada
privátních mateřinek přijímá už velmi malé
děti, a vy se tak můžete věnovat práci podle
vlastních potřeb. A nevadí ani to, že
potřebujete mít volných jen několik dnů
v týdnu, soukromé školky nemají striktní
docházku, tak můžete do péče učitelek
svěřit potomka třeba jen dvakrát v týdnu.
ětem zase bude vyhovovat to, že soukromé školky mívají ve třídě velmi
málo dětí. Snadno se tak přizpůsobí změně, brzy si najdou
kamarády a učitel na ně má dostatek času. A pokud jsou spo-

D

šinou umožňují třeba návštěvu
jazykového, sportovního nebo
hudebního kroužku, soukromé
mateřinky jsou dál. A tak se
může váš potomek učit třeba
plavat, navštěvovat kroužek
keramiky, zlepšovat se v mluvení v kroužku logopedie nebo
tancovat.
Vybírat si navíc můžete školky podle zaměření. Zvolíte-li
třeba anglickou, můžete se spolehnout, že dítě nebude jen docházet jednou týdně do kroužku angličtiny, ale bude celý den
trávit v cizojazyčném prostředí.
Učitelé jsou často rodilí mluvčí
a děti si tak jazyk velmi snadno
osvojí. Což může být potom
velká výhoda při nástupu do
školy.

lečně ve třídě různě staré holčičky a kluci, navzájem se od
sebe učí.
Plusem privátních mateřinek
je také to, že často nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit. Zatímco státní zařízení vět-

www.uziznivehojelena.cz
Vltavská 523/15, Praha 5 – Smíchov
100 m od stanice metra Anděl
● Česká kuchyně
● Vynikající zvěřinové, zejména

can eat, aneb „BUFET GRILL –
NANDEJ SI, CO SNÍŠ“ za 129 Kč
● Catering na míru
● Živá muzika

INZERCE V5-0101

jelení a kančí speciality

● Staropramen
● Obědy nabízíme formou All you

Aukční síň Adolf Loos Apartment
and Gallery pořádá v neděli
4. února 2018 od 14 hodin další ze
svých oblíbených aukcí. Návštěvníci
budou mít možnost shlédnout exponáty v rámci předaukční výstavy
ve velké výstavní síni v Mánesu, od
20. ledna do 3. února, vždy od 10
do 18 hodin. V neděli 4. února bude
výstava přístupná až do konání
Josef Šíma, Bouře ve Fécamp
aukce, tedy od 10 do 13,30 hodin.
Mezi nejcennější díla aukce bude patřit výjimečný obraz Lavandiéres de
nuit (1953, olej) od Marie Čermínové-TOYEN. Dále obraz Bouře ve Fécamp (1953, olej) od Josefa Šímy. Více informací i aukční katalog naleznete na stránkách www.aloos.cz.

INZERCE V5-0111

Hledáte školku?

Pokud jste příznivci dnes
velmi moderního Montessori
vzdělávání, ani tak se vám výběr nezúží. Takto zaměřených
mateřinek funguje celá řada.
Výuka v Montessori školce se
řídí několika principy, například tím, že děti nejsou trestány a napomínány, učitel působí jako průvodce dítěte,
používají se speciální pomůcky
a materiály.
Za „matku“ Montessori pedagogiky je považována Maria
Montessori. Italská pedagožka, ﬁlozofka a vědkyně. Montessori pedagogika je alternativní
výchovně vzdělávací program.
Hlavní myšlenkou je podpora
dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností, přičemž dítě je
považováno za samostatnou
osobnost, která má být podporována. Montessori pedagogika
klade důraz na svobodný rozvoj
dítěte a jeho samostatnou činnost. Dítě si samo rozhoduje
o tom, jak se bude utvářet jeho
já, a mottem je: „Pomoz mi,
abych to dokázal sám.“

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
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Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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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!

volný čas
Celou řadu zajímavých akcí připravila na následující týdny galerie,
která byla před časem otevřena ve Winternitzově vile. Ta vznikla
v letech 1931–1932 podle návrhů funkcionalistického architekta
Adolfa Loose.

Tančírna i alchymisté

ve Winternitzově vile
e čtvrtek 25. ledna se ve
Winternitzově vile bude
konat koncert Clarinet
Factory. Hosté si budou moci
poslechnout čtveřici klarinetistů – Jindřicha Pavliše, Vojtěcha Nýdla, Luďka Bouru a Petra
Valáška. Společně působí více
než 20 let a od klasiky a jazzu
se posouvají k vlastnímu komponování.
Součástí večera bude také
předpremiéra dokumentu ČT
o tomto hudebním souboru
a možnost prohlédnout si inte-

riéry Winternitzovy vily. Akce
začíná v 19 hodin.
O den později, tedy 26. ledna,
se vila promění ve Swingovou
tančírnu. Tančit se začne v 19
hodin a každý příchozí dostane
možnost poznat jedinečnou
atmosféru 30. let, a to za přispění swingového tria SWIO
a tanečního studia ZIG ZAG
TAP & SWING.
Na 12. února je potom ve
Winternitzově vile naplánována přednáška, která představí Rudolfa II. a jeho dobu.

Přednášející Eliška Zlatohlávková připomene, že na svůj
pražský dvůr císař sezval nejen
různé alchymisty, ale i řadu věhlasných umělců pozdního manýrismu. Působili zde na přelomu 16. a 17. století a vytvořili
osobitý umělecký styl, který bývá nazýván Pražskou školou.
Vilu si nechal vystavět advokát JUDr. Josef Winternitz. Nejdříve zakoupil stavební parcelu
nad Smíchovem s výhledem na
Nové Město a Národní divadlo,
poté si za architekta zvolil br-

něnského rodáka Adolfa Loose,
který měl za sebou stavbu vyhlášené Müllerovy vily ve Střešovicích.
Třípatrový dům byl vystavěn
v letech 1931–1932, rodina
v něm žila ale jen do roku 1941.
Další osudy vily i samotných
majitelů byly smutné. Josef
Winternitz putoval do koncentračního tábora, vilu zabrali nacisté, později v ní byla zřízena
školka, která zde zůstala až do
90. let minulého století. Nakonec ji získali restituenti.

Klub deskových her
25. ledna

návštěvníci svým hlasováním
u vstupu. Součástí akce jsou hudební vystoupení a přednášky,
ale také sportovní aktivity
a ochutnat bude možné nejrůznější speciality. Zájemci se budou moci zúčastnit beneﬁční
tomboly anebo si něco koupit
v bazaru.

workshop pro děti. Začíná
v 15.30 hodin a pracovat se
bude na výrobě a animaci loutek s lektorkami Hanou Dočkalovou a Hanou Šormovou. Program je určen pro děti od čtyř
let.

ve Futurum Music Baru, a to
17. února od 20 hod. Její charakteristický zastřený hlas doprovodí ostré smyčce a basové linky. Do Prahy zavítá se svým
debutovým albem.

V

■ Klub deskových her pokračuje i v novém roce v pobočce
knihovny na Smíchově. Koná
se vždy ve čtvrtek a určen je pro
všechny milovníky her. Klub
vedou manželé Slaninovi, kteří
mají velkou znalost deskových
her a nadšení, které do klubu
vkládají. Každý má šanci naučit
se novou deskovou hru, kterou
dosud nikdy nehrál. Klub se
schází od 16 do 17.30 hodin.
a vstup
na akci je zdarma.
Beneﬁční
party

27. ledna
■ Beneﬁční vegan party se
bude konat v Eternia Smíchov,
a to 27. ledna od 14 hodin. Výtěžek akce se rozdělí mezi Vegan sport club a některý z projektů, které pomáhají zvířatům.
O tom, zda příspěvek dostane
Život bez krutosti na statku,
Ahoz Na Kopečku z. s. nebo
Útulek Tibet, rozhodnou sami

Zahrada myšlenek
27. ledna
■ Výstava Jiřiny Palkové pojmenovaná Zahrada myšlenek
se koná v pobočce knihovny na
Smíchově. Zahájena byla začátkem měsíce a potrvá až do
27. ledna. Vystavena je zde
tvorba autorky posledních deseti let, například koláže, dřevěné objekty či obrazy s kombinovanou technikou.

Výtvarný workshop
28. ledna
■ Na neděli 28. ledna je v KD
Mlejn naplánován Výtvarný

Akrobacie ve Mlejně
31. ledna
■ Ve středu 31. ledna se do
KD Mlejn sjedou artisté.
V 19.30 hod. se tady představí
soubor z Jihlavy Enola-DIOD se
svým vystoupením na visuté
hrazdě a s tancem.

Sevdaliza ve Futuru
17. únor
■ Íránská zpěvačka, autorka, režisérka a skladatelka
Sevdaliza se představí publiku

Koncert legendy
21. únor
■ Legenda britského rocku
The Charlatans v čele se zpěvákem Timem Burgessem přijede 21. února do MeetFactory.
Koncert začíná ve 20 hodin. Kapelu tvoří čtyřčlenné jádro –
Tim Burgess, basák Martin
Blunt, kytarista Mark Collins
a hráč na klávesy Tony Rogers.
Na novou desku si přizvali celou řadu přátel. Pořadatelé koncertu slibují, že nová deska The
Charlatans překresluje hudební mapy.

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce
www.vase5.cz
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Navštivte zpravodajský portál
z Prahy a okolí

Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 5

www.nasregion.cz
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