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Vážení čtenáři,
je po prázdninách, začala
ško la a další volno čeká ško-
láky a studenty zase až za
pár týdnů. Přinášíme vám
přehled prázdnin, na které se
vaši potomci mohou těšit
a vy si třeba naplánovat pro-
dloužený víkend s rodinou.
S žádným volnem teď nemo-
hou počítat politici, kteří
vedou jednotlivé městské čás -
ti. Už za necelý měsíc se totiž
budou v komunálních vol-
bách ucházet o vaše hlasy

a zá ří tak bude patřit předvolební kampani. Víte ale, jak
volit? Přinášíme vám návod na to, jak takzvaně křížkovat
ve volebních lístcích. Přečtěte si také povídání s mladou
a všestrannou Sofií K. Filippi. Čemu se tato herečka,
zpěvač ka a tanečnice věnuje, co jí baví a naplňuje, jaké má
plány a proč má ráda Prahu 5? A zmínit jsme museli i to,
že na pětce žijí úspěšní mladí lidé. Hned dva týmy amatér-
ských filmařů totiž uspěly v dalším ročníku filmového klání
Antifetfest. Bodovaly děti z Německé školy v Praze a ze
Střed ní průmyslové školy dopravní. Nezapomeňte využít
možná poslední pěkné dny a vydejte se na nějakou pěknou
akci, která se v Praze 5 koná. Vaše Zuzana
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Nová kanalizace
bude za rok

Nová kanalizace bude vybudová na
ve Slivenecké ulici mezi želez-
ničním přejezdem a ulicí Kosoř-

ská. Stát bude 336 metrů kanalizace
zhruba 7,5 milionů korun. „Přestože je
celá ulice zastavěná domy, kanalizace
tu chyběla. Kromě splaškové kanalizace
v délce 300 metrů se obyvatelé dočkají
také dešťové kanalizace a veřejných pří-
pojek,“ popsala praž ská radní Jana Pla-
mínková. Hotová by měla být nová ka-
nalizace na konci příštího léta.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Letní prázdniny dětem skončily, už teď
se ale mohou těšit na další volné dny.
Podzimní prázdniny připadnou na

pondělí 29. října a úterý 30. října. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.
prosince a skončí ve středu 2. ledna. Jedno-
denní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2019. Jarní prázdniny pro
děti z Prahy 5 začnou 11. února.

Kdy budou prázdniny
v Praze 5

Zdarma si mohou obyvatelé hlavního
města vypůjčit kompostéry od praž-
ského magistrátu. Ty byly pořízeny

v rámci projektu „Podpora domácího kom-
postování na území hl. m. Prahy“, jehož
cílem je snížení objemu biologicky rozloži-
telných odpadů, zejména odpadů ze zele -

ně, na území hlavního města. Žadatelem
musí být fyzická osoba, která kompostér
získá na základě darovací smlouvy, po jejím
uplynutí budou nádoby ponechány k dal-
šímu užívání. Podmínkou je umístění kom-
postéru na vlastním či pronajatém oploce-
ném pozemku na území Prahy.

Praha nabízí
lidem kompostéry
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Druhé místo v kategorii
zá kladních škol získal
film Take a sad song and

make it better od skupiny žáků
ze třídy 9. B. z Německé školy
v Praze. Zvláštní cenu za ná -
mět potom získal v kategorii
středních škol film Nepředváděj
se od skupiny Jelínek Producti-
ons ze Střední průmyslové ško -
ly dopravní, a. s. Uspěla ale
i Me zinárodní konzervatoř Pra -

ha, jejíž skupina MEOW Pro-
duction byla za snímek Úspěch
odměněna zvláštní cenou za
scénář. Vyhlášením výsledků
vyvrcholilo jedenácté finále
amatérské filmové soutěže
s náz vem Antifetfest. 

„Soutěž Antifetfest má už
dlouhou tradici, ale každým ro -
kem mě umí překvapit. Letošní
ročník nebyl výjimkou. Amatér-
ské filmy mladých autorů jsou

nesmírně nápadité a podnětné,
reagují na aktuální problémy ve
společnosti a nechávají nám do-
spělým nahlédnout do niterné -
ho světa dnešní mládeže. Jsem
nadšený z toho, jaké sociální cí-
tění prokazují žáci pražských
škol, jak výborně umějí vystih-
nout rizikové chování, a navíc
se nebojí o něm podat svědec-
tví. Pomáhají nám tím v pri-
mární prevenci patologických

jevů,“ uvedl pražský radní Ra -
dek Lacko. Do letošního roční -
ku Antifetfestu bylo přihlášeno
60 filmů z 36 pražských zá-
kladních a středních škol.
Všech ny snímky jsou k vidění
na webu www.antifetfest.cz.
Tématy filmů byly nejčastěji ši-
kana, poruchy příjmu potravy,
závislost na drogách, alkoholu,
cigaretách, počítačích a inter-
netu.

Děti uspěly
ve filmové soutěži
Hned dva týmy amatérských filmařů

z Prahy 5 uspěly v dalším ročníku

filmového klání Antifetfest. Bodovaly děti

z Německé školy v Praze a ze Střední

průmyslové školy dopravní.
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volby 2018

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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známky, mince, bankovky,
vyznamenání, odznaky, LP

tel: 603 938 271
znamky-mince.cz

VÝKUP
SBÍREK
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Volit lze třemi způsoby.
Buď křížkem označit
jednu jedinou politickou

stranu, kdy hlas dostávají
všichni na kandidátce, respek-
tive nejvýše tolik kandidátů,
kolik činí počet volených čle nů
zastupitelstva. Vybírat lze
i kandidáty napříč politický mi
stranami, přičemž každý vo lič
má tolik hlasů, kolik je členů za-
stupitelstva.

Předchozí dvě varianty lze
však ta ké zkombinovat, a to

tak, že volič označí jednu stra -
nu a dále několik kandidátů
ostatních stran – jednotlivé
kan didáty. Hlas tak dostanou
jednak označení kandidáti, jed-

nak ze „zakřížkované“ politické
stra ny či hnutí tolik kandidátů,
jaký je rozdíl počtu členů zastu-
pitelstva a oz načených jednot-
livých kandidá tů.

Lidé vyberou
nové vedení radnice

Volební lístky přijdou už za pár týdnů do schránek obyvatel páté

městské části. Vybírat budou, stejně jako zbytek Česka, nové

vedení radnice, ale i pražského magistrátu. Do volebních místností

půjdou lidé v pátek 5. a v sobotu 6. října.

Komunální volby 2018
■ Volit se budou zastupitelstva městských částí i magistrátu.
■ Do volebních místností půjdou lidé 5. a 6. října.
■ Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem.
■ V Praze 5 budou voliči vybírat 43 členů zastupitelstva.
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Kontakt:
personální oddělení
Zdena Cimrhaklová

UNITED BAKERIES a.s.,
Pekařská 1/598, 155 00 Praha 5

tel.: 251 175 118,
mail: zdena.cimrhaklova@ubcz.cz

HLEDÁTE PRÁCI??!

ČEKÁME NA VÁS!

Pro provozovnu v Praze 5
hledáme zájemce na pozici:

PEKAŘ / KA
ELEKTRIKÁŘ / KA

EXPEDIENT / KA
MISTR / OVÁ

Nabízíme:
● stabilní prosperující

společnost
● 5 týdnů dovolené
● motivační finanční bonusy
● závodní stravování nebo

stravenky
● zvýhodněný prodej pečiva 

z vlastní produkce
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politika

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

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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: 602 444 693, nebo pište: libor.rys@a11.cz
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Více na billa.jobs.cz

NAJDI SI NEJBLIŽŠÍ 
PRODEJNU

PLNÉ I ZKRÁCENÉ ÚVAZKY, BRIGÁDY
Zastav se v prodejně 
nebo se nám ozvi.
Tel.: 728 373 140,  
e-mail: jobs@billa.cz.

5 týdnů dovolené, stravenky za 80 Kč
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Nejdůležitější je otevřená radnice
Jsem zastupitelkou Městské části Pra -

ha 5, členkou Kontrolního výboru, Výboru
podpory podnikání a EU fondů, Výboru
pro sport a zahraniční vztahy a Pracovní
skupiny pro cyklodopravu. Je mi ctí vést
Zele né ve volbách do zastupitelstva naší
pětky.

Za nejdůležitější považuji v politice
otevře nou radnici – zapojování občanů
a míst ních spolků do rozhodování o tom, jak bude naše městská
část vypadat. K mým prioritám patří citlivý územní rozvoj se za-
pojením developerů do výstavby občanské vybavenosti, výstavba
nových nájemních bytů a prevence ztráty bydlení. Důležité je
zodpovědné nakládání s finančními prostředky městské části,
zlepšení třídění odpadů a zdravější stravování ve školách a škol-
kách. Zasadím se o zachování a rozšiřování parků, hřišť, zahrá-
dek a další zeleně i o ochranu vodních zdrojů a zadržování vody
v krajině. Podpořím MHD, obnovení železničních stanic a rozvoj
bezemisní (cyklo)dopravy.

Mgr. Martina Pokorná (SZ)
jednička na kandidátce Strany zelených Praha 5

a osmička na magistrátní kandidátce Zelených

Kandidáti do
zastupitelstva v Praze 5

www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473
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osobnost Prahy 5
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●Poprvé jste stála před kamerou ve čty-
řech letech. Pamatujete si ještě, jak jste
jako malé dítě na natáčení cítila?

Nedávno jsem se od mámy dozvěděla, že
mi byly teprve tři roky, takže jsem byla fakt
úplně malinká. Živě si toho proto už moc
nevybavuju. Mám ale takovou vzpomínku,
jediný záblesk, z mého prvního natáčení.
Točilo se ve vlaku. Ve chvíli, kdy byl náš
obraz natočený, si vybavuji svoji větu, že už
nikdy nechci dělat nic jiného, než natáčet.
A od té chvíle se mně herectví zalíbilo. 
● Herečkou jste tedy chtěla být úplně
odmalička. Opravdu jste o nějakém ji -
ném povolání nikdy nepřemýšlela?

Ano přemýšlela, ale vždy to byly profese
spojené s uměním. Nikdy jsem nechtěla být
„jen herečkou“. Herectví, tanec a hudba mě
vždy bavily hlavně proto, že se dají propo-
jovat. Jak jsem v uměleckém prostředí vy-
růstala, tak mi to přijde přirozené. Máma
mi odmala říkala: „Jestli chceš být hereč-
kou, tak buď, je to krásné povolání. Ale zů-
staň sama sebou, se svou svobodou, a tou-
hou tvořit. Nikdy nemusíš být na nikom
závislá. Ani na režisérech, ani na produk-
cích. Ty si se pro jeviště narodila“. Potěšilo
mě, že mně stejná slova řekl i můj profesor
na herectví Zbyšek Pantůček,když se byl
na mě podívat v divadle.
● Jak na vaše plány o budoucím povo-
lání reagoval tatínek, ani on vám herec-
tví nerozmlouval?

Táta je bývalý fotbalista a umělec, vystu-
dovaný výtvarník, podporuje nás s bráchou
oba úplně stejně ve všem. Přeje si, abychom

byli hlavně šťastní. Odmalička jsem vědě la,
že budu hrát a tančit. Do šesti let jsem si
ještě hrála na fotbalistku a oblékala jsem se
jako chlapeček. Okolo šesti let jsem zača la
hrát na kytaru, tančit a tvořit se spolužáky
své první choreografie. Později, v ně jakých
čtrnácti letech, jsem začala rapovat. Mys-
lím si, že všechny ty extrémy za mé dospí-
vání měly svůj smysl. Miluji tanec, který
učím. Miluji herectví a na prknech, nebo
před kamerou si přeji být co nejvíce. A rap?
Pro mě je vyjádřením mě! Víte, on rap je no-
vodobou formou melodramu. Minimálně
pro mě, je to vyjádřením emocí, pocitů a ná -
zorů, které mohu zhudebnit. Slovo má ob-
rovskou sílu, ale ve spojení s hudbou ješ tě
mnohem větší. Máma je jedna z mála uměl -
ců, kteří umí kvalitně recitovat melodramy
a byla, je a vždy bude mou inspirací.
● Když už jsme zmínily tatínka, který je
fotbalový expert, ovlivnil vás také nějak
jako sportovec? Jaký je váš vztah ke
spor tu, věnujete se nějakému?

Měla jsem vždycky obecně problémy
s mí čem, takže to moje fotbalové období
bylo takové komické. Chtěla jsem být jako
táta, kopat do toho míče, ale když jsme se
někdy vrhli do hraní fotbalu, třeba ještě
s bráchou a bratránky, tak to končilo vždyc -
ky tátovými slovy: „Sofinko, když se bude
jed nat o fotbal, tak neříkej, že jsi moje dce -
ra“. Myslel to sice z legrace, ale takhle to
bylo, já a sport. Samozřejmě na základce
jsem dělala takové základní disciplíny jako
lezení po tyčích, vybíjená apod., ale bylo to
pro mě spíš utrpení než radost. Nebýt táty,

tak neumím lyžovat nebo plavat. Díky to -
mu, že se mnou měl obrovskou trpělivost,
tak teď lyžuju a plavu výborně. Bez něj
bych neuměla takové ty základní sportovní
věci. V tancování jsem velký dříč, ale třeba
gymnastiku spíš nesnáším, protože je to
jen dřina bez vlastní kreativity a bez mož-
nosti dávání sama sebe. Proto jsem vděčná
za poměrně novodobou formu akrobacie
a gymnastiky, kterou je parkour a freerun-
ning, kterému se věnuje můj bráška.
● Nedávno jsem se někde četla, že kdo
z herců a hereček nehrál v seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě, tak jakoby nebyl.
Vy podle toho jste, protože jste v tom se-
riálu hrá la docela dlouho. Co pro vás
znamenala a jak vás ovlivnila role ne-
mocné, hýčka né dívky, vnučky ředitele
nemocnice?

Do Ordinace jsem nastoupila, když jsem
v devíti letech vyhrála konkurz, takže jsem
byla úplný prcek, a byla jsem tam do něja-
kých šestnácti let. Naštěstí mi tenkrát zá-
kladka umožnila individuální studijní plán,
protože jsem měla v průměru asi patnáct
natáčecích dnů v měsíci. Natáčení Ordi-
nace mi ovlivnilo celý život, byla to dokona -
lá zkušenost, za kterou jsem moc vděč ná.
Hodně jsem si to užívala tím, že miluju stát
před kamerou. Obecně miluju hrát a baví
mě se vtělovat do nějakých postav. Velmi
mě to bavilo, ale samozřejmě jsem byla fakt
malé dítě, které najednou dělá profesi jako
dospělý, „vydělává“ jako dospělý a má pár
kamarádů, kteří mu to přejí, ale u zbytku
dětí je přirozeně závist. Potýkala jsem se

Sofie K. Filippi:
Skrze umění jsem poznala sama sebe 

Talentovaná herečka Sofie Karochová Filippi miluje
herectví, tanec a rap. Poprvé se před kamerou objevila
v necelých čtyřech letech s maminkou, herečkou
a moderátorkou Gabrielou Filippi. O něco později hrála
několik let v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Působí i na divadelních prknech, hrála v Národním divadle,
hraje v divadle Ta Fantastika a v Léčivém divadle.
Studovala Taneční konzervatoře a v současné době
studuje muzikálové herectví a současně i vyučuje na
Mezinárodní konzervatoři v Praze. Právě chystá své první
autorské rapové album s názvem Prospekt.



s tím, že se svými vrstevníky jsem většinou
nekomunikovala, protože jsem si s nimi ne-
měla moc co říct. Vždycky jsem měla spíš
kamarády o tři, pět, deset až dvacet let
star ší. To sice už bylo i před tou Ordinací,
akorát to tak všechno přirozeně plynulo do-
hromady. 
● Studovala jste taneční konzervatoř,
teď pokračujete ve studiu na Mezinárod -
ní konzervatoři. Nebo jak to s tím vaším
studiem je?

S mým studiem je to trochu zamotané.
V páté třídě jsem udělala přijímačky na moji
první konzervatoř, Taneční centrum v Pra -
ze 5 Hlubočepech. Problém nastal, když mi
bylo dvanáct let, a já jako malé dítě přišla
s nápadem, že chci učit děti a založit taneč -
ní tábor. To na té škole nezvládali, nebyli na-
kloněni mým plánům s tím, že jsem teprve
student a chci najednou někoho ně co učit.
Navíc odmítali přistoupit na mé natáčení
v Ordinaci. I když mi ta škola dala hod ně,
musela jsem zvolit jinou variantu a přešla
jsem po dvou letech na baletní školu, Praž-
skou taneční konzervatoř v Řepích a tam
jsem dostudovala do deváté tří dy. Bylo to
ale období, kdy jsem natáčela nejvíc, takže
jsem ve škole byla minimálně, spíš to bylo
takové dálkové studium. Tanec opravdu
moc miluju a nedělám jenom čistou klasiku
a čistou modernu. Dělám i jazz a hlavně
street dance, který není obsahem látky na
tanečních konzervatořích. Začala jsem, se
proto vzdělávat externě a nastoupila jsem
na Mezinárodní konzervatoř, kde jsem teď
třetím rokem. Čeká mě maturita a začala
jsem tam i učit. Jsem tedy zároveň student
a současně pedagog. Učím své spolužáky,
akorát z jiných oddělení. 
● Jaký obor na Mezinárodní konzerva-
toři studujete a jaký učíte?

Učím jazzový tanec, moderní tanec a po-
hybovou průpravu. Studuji muzikál, což je
tří oborové studium, protože máme logicky
zpěv, tanec a herectví. Pak máme také jed-
nooborovky, jako je herectví, zpěvy a hu-
dební nástroje.
●A kterému z těch oborů, co učíte nebo
studujete, byste se chtěla věnovat v bu-
doucnu nejvíc?

Přeji si tvořit cokoliv, co bude v mých vi-
zích a cokoliv co budu cítit, že je správné,
třeba jako Multi dance camp. V blízké bu-
doucnosti se budu nejvíce věnovat rapu,
učení a přípravě nových uměleckých pro-
jektů. Učení a hraní je jasné. 
● Obohacuje vás nějakým způsobem
práce s mladými talenty?

Myslím, že správné hodiny, a je to tak
i v životě, by měly probíhat tak, že když při-
jímáte, tak automaticky dáváte. O tom je
vlastně i celé mé rapové al bum, které teď
chystám, že vlastně šťastně žít, rovná se
příčina, následek, přej, bude ti přáno, dej,
a bude ti dáno. Jsem šťastná, když vím, že
ta děcka se na hodinu se mnou těší a vlast -
ně v tu chvíli mi to dává absolutno. 
● Mezi vámi a vašimi studenty není buď
žádný, nebo jen velmi malý velký věkový
rozdíl. Považujete to spíše za výhodu ne -
bo nevýhodu?

Myslím, že je to různé, jak výhoda, tak
i nevýhoda. Někteří studenti jsou rádi za
to, že je učí jejich vrstevník, a že k nim ne-
přistupuju, jako úča, která si na nich chce,
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INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.
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řečeno lidově, ho nit ego. Sna-
žím se k nim přistupovat tak,
jako já si přeji, aby pedagogové
přistupovali ke mně. V tuhle
chvíli je to neskutečná výhoda
a ty hodiny mají super drive.
Samozřejmě se vždyc ky najdou
takoví rejpalové, kteří jsou pře-
svědčeni, že je nemůže učit
stej ně starý člověk, protože
v něm nebudou vidět tu autori -
tu. Naštěstí se to ale moc čas to
nestává. 
● Zmínila jste svůj nápad
s tanečním táborem a ten se
vám nakonec podařilo reali-
zovat... 

Ve dvanácti letech mě naši
odvezli asi na měsíc na dovole-
nou a já byla hrozně uražená,
protože tam nebyla ani elek-
třina, natož aby tam byla něja -
ká wifina, což je pro dítě vstu-
pující do puberty něco děsného.
Pořád jsem přemýšlela, co budu
dělat. No, a vymyslela jsem úpl -
ně šílený projekt. Měla jsem vel -
ké plány na letní taneční tá bor
někde mimo Prahu asi na pět
turnusů. Nalovili jsme s tá tou

k večeři ryby a já rodičům před-
nesla ten obrovský projekt, že
si přeju, aby bylo to a to. Naši na
mě asi pět, deset minut koukali,
neřekli vůbec nic, jen takové ty
pohledy – co s tou holkou bu-
deme dělat? Ona to snad myslí
vážně. Nakonec rodiče přistou-
pili na to, abychom se začali
bavit o tom, že nějaký tábor
vznikne. Usměrnili mě, abych
si udělala program, zvolila lek-
tory, ale abychom to jako rodina
přežili. Táta mi řekl geniální
větu: „Jestli chceš, aby tvoje dě -
ti měly prarodiče, tak to bude
tak, jak řekneme my“. I když
jsem prvotně byla rozčílená, že
to nebude tak, jak jsem si to já
vymyslela, nakonec jsme došli
k schůdné variantě, která je
vůbec možná, a jsem za ni vděč -
ná. Takže to vlastně vzni klo ja-
kýmsi mixem dětského trucu,
ale zároveň zkoušky, jestli mi
rodiče natolik budou věřit. 
● Sešly jsme se v krásném
prostředí smíchovské Port -
heimky, kde jste také trávila
dost času, když jste na pětce

studovala. Jak vzpomínáte
na studentská léta na pětce,
co máte v páté městské části
ráda?

Anděl, Stodůlky, Velká Ohra -
da, Prokopák, Petřín, to je zase
moje dopívání asi od čtrnácti
let. Na pětce nejvíc miluju par -
ky, kterých je tu hodně, a jsou
překrásné. Třeba Kinské ho za-
hrada, park Sacré Coeur, hned
za obchodním centrem, park
Na Skalce, nebo i tenhle park
kolem Portheimky, kde jsem
trá vila skoro každý den. Stáva -

lo se mi tu, že za mnou běhala
místní děcka, protože mě po-
znávaly z Ordinace a chtěly si
se mnou hrát. Občas jsem jim
tu dělala chůvu a vymýšlela jim
zábavu, někdy i představeníčka
a tak. Moc se mi líbí také smí-
chovský kostel svatého Václava
hned vedle Portheimky, kde
jsem se byla mnohokrát modlit.
Praha 5 má tu výhodu, že je to
vlastně centrum, ale všude je
spousta zeleně, a pak je to blíz -
ko Vltavy a její okolí také mi-
luju.

Sofie Karochová Filippi
■Narodila se v Praze, jejími rodiči jsou herečka a moderátorka
Gabriela Filippi a sportovní komentátor, fotbalový expert
České televize a výtvarník Pavel Karoch, má bratra Gabriela,
který je parkourista a freeruner.
■ Vystudovala Taneční konzervatoř a studuje Mezinárodní
konzervatoř v Praze.
■ V Národním divadle tancovala a hrála ve Strakonickém du-
dákovi, hrála hlavní roli v opeře Zdeňka Zahradníka Popelka
v pražském Divadle Na Prádle.
■Účinkuje v divadle v Ta Fantastika, v Léčivém divadle Gabri-
ely Filippi a dalších zájezdových představeních.

Další informace o nás najdeš na našich stránkách www.centra.cz, kde v sekci kariéra jsou vypsaná
všechna volná místa. Životopisy je možné zaslat Báře Pazderové na e-mail: pazderová@centra.eu

nebo můžeš rovnou volat na mobil 724 872 341 nebo na pevnou 251 119 493.

www.centra.eu

Kdo jsme?
Jsme významný poskytovatel komplexních služeb
v oblasti správy bytových domů, kancelářských ob-
jektů, péče o zeleň, odvozu odpadu a úklidu interiérů.
Jsme česká rodinná firma, která klade velký důraz na
férový přístup k lidem.

Kancelářská práce není to co hledáš?
Nevadí, hledáme i posilu mezi naši veselou partu za-
hradníků. Pokud Tě baví péče o zeleň a rostlinky
a zručnost je jedna z Tvých předností, bez problémů
zapadneš. Zkušenost se sekačkou a další zahradní
technikou je výhodou, ale rádi Tě to naučíme. Očeká-
váme od Tebe spolehlivost a trestní bezúhonnost, za
to Ti nabízíme stabilní zaměstnání a pravidelný pří-
jem.

Hledáme samostanou účetní
Protože má CENTRA a.s. široký záběr, hledáme nové
posily do účetního oddělení. Pokud jsou čísla a tabul -
ky tvoje hobby, jsi pečlivá/ý a nebojíš se zodpověd-
nosti za svou práci, jsi tím/tou, koho hledáme. Pra-
covní náplní je vedení účetnictví bytových družstev
a SVJ, evidence, kontrola, úhrada došlých faktur a se-
stavování účetních závěrek.
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                                 pořádá

pro malé, velké i nejstarší :

    kurzy a kroužky:  výtvarné kurzy /komiks, malba a jiné                        
                                       výtvarné techniky/,
                                       hudební kurzy /klavír, kytara, flétna/,   
                                       cvičení, jóga, angličtina,
                                       taneční a dramatické kroužky

    večerní a podvečerní programy: besedy se zajímavými        
                                       osobnostmi, hudební pořady,
                                       taneční vystoupení, scénická čtení, 
                                       pohádky pro děti

    
Sledujte naše stránky:  www.kcpraha5.cz

Určitě si vyberete.

Kulturní centrum Prahy 5 /Poštovka/, Zahradníčkova 2, 
Praha 5 - Košíře
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PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Zářijové číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

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 včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz
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Kontejnery společnosti Re -
gios a. s. hrazené z roz-
počtu městské části Pra -

ha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodi-
nách, nejpozději do 10.00 ho -
din, a následně dle potřeby mě-
něny.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportov -
ní náčiní, autosklo a kovové
předměty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu,
bioodpadu, stavebního odpadu,
pneumatik, elektrospotřebičů,
televizorů a PC monitorů, po -
čítačů, chladniček, mrazáků
a spo ráků.

17. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Novoveská x Pod Vavřincem

18. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Hlubočepská x K Dalejím
■ Borského (u supermarketu)

19. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Pražského č. 608
■ Ke Kotlářce č. 14

20. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská

Kontejnery
společnosti Regios

21. 9.16.00–20.00 hod.
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

24. 9. 16.00–20.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

25. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Trojdílná x U Cibulky

26. 9. 16.00–20.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem)

27. 9. 16.00–20.00 hod.
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vodojemu

1. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Vidoulí x Butovická
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

2. 10. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

3. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Na Neklance č. 2 (popř. Nad
Koulkou 3–5)

4. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží (proti č.
19)

5. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

8. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

9. 10.14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Holubova x Pechlátova

10. 10.14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)

11. 10.14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

12. 10. 14.00–18.00 hod.
■ U Nesypky x U Plátenice

15. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská

16. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
■ Zapova (proti č. 12)

17. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

18. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku 
■ Jenišovská x Peroutkova
(u trafostanice)

19. 10. 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)

22. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Pekařská x Vidoulská (proti
separaci)
■ Grussova (za separací)

23. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu
■ U Blaženky x Na Provaznici

24. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou č. 4

25. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

26. 10. 14.00–18.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova
■ Lumiérů x Barrandovská

29. 10. 14.00–18.00 hod.
■ U Malvazinky č. 24
■ Borského (u supermarketu)

30. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Pražského č. 608
■ U Smíchovského hřbitova x
K Vo dojemu

31. 10. 14.00–18.00 hod.
■ Smrčinská x Na Císařce
■ Butovická x Mezi Lány

Kontejnery
společnosti Pražské služby

14. 9.–15. 9. 
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)

21. 9. –22. 9.
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)

28. 9.–29. 9.
■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřeben-
kách

5. 10.–6. 10.
■ Svornosti x Pod Tratí
■ Pod Hájem x U Pernikářky

12. 10.–13. 10.
■ Zahradníčkova x Brdlíkova
■ Na Hřebenkách (proti č. 12)

19. 10.–20. 10.
■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březince

26. 10.–27. 10.
■ Na Homolce (u č. 17)
■U Šalamounky x K Měchurce
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Nová výstava začala kon-
cem června v letohrádku
Kinských na Smíchově.

Jmenuje se Století trampingu
a potrvá až do roku 2020. Vý-
stava veřejnosti vypráví o ději-
nách a současnosti trampského
hnutí i o tom, jak ovlivnilo po-
dobu české populární kultury,
umění a sportu. Pořadatelé vý-
stavy připomínají, že počátky

trampingu bývají kladeny do
doby kolem ro ku 1918. Během
následujících desetiletí se stal
jednou z nejvýznamnějších če-
ských a slovenských subkultur
a ov li vnil životy desetitisíců li -
dí. Výstava v letohrádku Kin-
ských má za cíl představit celý
tento fenomén i jeho proměny.

Výstava připomene, že tram-
ping se napevno vtiskl do popu-

lární kultury a ovlivnil několik
generací hudebníků, malířů,
spisovatelů i vrcholových spor-
tovců. Komunistický režim se
jej různými způsoby snažil pot-
lačovat či dostat pod kontrolu.
Výstavu v Musaionu připravilo
Historické muzeum ve spolu-
práci se spolkem Naše mu-
zeum, z. s., a celou řadou jed -
notlivců i trampských osad.

■ Koncert Amen Dunes, kte-
rým vyšla nová deska, pořádá
18. září Meetfactory. Podle po-
řadatelů jde o silnou a vyzrálou
hud bu, které přes popové aran -
že vládne typické psych-folkové
blouznění a která vzdává hold
McMahonovým elektro-rocko-
vým začátkům.

■ Oblíbený festival nejen pro
děti Buchty a loutky dětem –
Pohádková Kinského zahrada
se bude konat 22. září od 11.00

hodin. Festival pro děti, rodiny
a všechny milovníky loutkové -
ho divadla nabídne osm dět-
ských divadelních představení
Buchet a loutek a jejich hostů
z Čech i zahraničí, malý podve-
černí Koncert pro děti a jejich
rodiče, kde se představí kapela
Bombarďák, ale i dílny pro děti
zaměřené na loutkové divadlo.

■Na hrázi Stodůleckého ryb-
níka v Centrálním parku vy-
pukne 22. září dvanáctý ročník
akce Pražské cyklozvonění. Po-
jede se cyklojízda ve žlutém pe-
lotonu, cílem bude Praha 8, a to

Koncert v Meetfactory

18. září

Buchty a loutky dětem 

22. září

Pražské cyklozvonění

22. září

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

ulice Křižíkova. Trasa je dlouhá
asi 20 km. Připraven bude i zá-
bavný program, soutěže a exhi-
bice či hudba. Akce je součástí
Evropského týdne mobility.

■Pohádkový les bude přichys-
tán pro všechny děti 23. září
v okolí Národopisného muzea.
Na kilometrové trase parkem
budou na účastníky čekat po-
hádkové postavy. Děti budou

u každého zastavení plnit úkoly
a v cí ly bude připravena odmě -
na. Akce začíná v 10.00 hodin
a vstup je zdar ma.

■Středisko sociálních služeb
zve seniory, ale i všechny os -
tatní zájemce, na Svatováclav-
ský pochod. Sraz účastníků je
v 9.30 hodin před jídelnou stře-
diska, cílem je ohniště v zá-
padní části Motolského údolí.

Pohádkový les

23. září

Svatováclavský pochod

27. září

Století trampingu
v letohrádku Kinských

Návštěvníci uvidí v letohrádku
sbírkové předměty, doprovodné
texty a fotografie a připravena
budou také hudební vystoupe -
ní, přednášky, projekce či work -
shopy.

Letohrádek Kinských, letní
sídlo známého šlechtického ro -
du, zvaný též Musaion, byl po-
staven na začátku 19. století
jako součást nyní neméně slav -
né za hra dy. Bývalé vinice, na
nichž se i s přilehlým parkem
rozkládá, zakoupila rodina Kin-
ských v roce 1828. Stavby za-
počaly ještě toho roku. O ná vrh
letohrádku se postaral věhlas -
ný vídeňský architekt Heinrich
Koch.
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NOVÝ SHOWROOM JAGUAR LAND ROVER
NA PRAZE 5
AUTOSALON DAJBYCH

Nejmodernější a největší autosalon Jaguar a Land Rover

–   nově postavený showroom podle nového konceptu

–   23 let tradice v prodeji a servisu luxusních vozu

–   zkušený a vstřícný tým lidí

–   férový přístup

PRAHA 5 
Weberova 1234/1a  
tel.: 257 222 130
e-mail: praha@dajbych.cz

NOVINKA: Ryze elektrický Jaguar I-Pace již tento podzim!

WWW.DAJBYCH.CZ
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