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Vážení čtenáři,
kostky jsou vrženy. Během
uplynulého pátku a soboty
jste rozhodli o tom, kdo v ná-
sledujících čtyřech letech po-
vede pátou městskou část
a pražský magistrát. Nyní už
záleží na tom, „kdo se s kým
dohodne“ na koalici a čí
před volební program bude
(ne)splněn. Pokud nejste pří-
znivci předvolební kampaně
a tváře politiků na plakátech
a billboardech vás obtěžují,
zvykněte si – volby se v násle-

dujících devíti letech budou konat každý rok. Hned
v květnu budeme vybírat nové zástupce v Evropském par-
lamentu. Pokud už máte politiky dost, vydejte se na něja-
kou zajímavou akci. Třeba se pobavte na výstavě, která se
až do poloviny října koná v Galerii Prádelna. Spolek InGar-
den tady ve spolupráci s komunitním centrem Prádelna
připravil výstavu kreslíře Pavla Kantorka nazvanou „Babí
léto s humorem“. Přečtěte si také povídání s Žanetou Slá-
movou. Spolu s kamarádkou a kolegyní Petrou se rozhodly,
že budou pomáhat osamělým mámám. V čem jejich práce
spočívá a jak o podporu můžete požádat třeba zrovna vy?

Vaše Zuzana
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V parku
je nová plastika

Plastika Had nově zdobí smíchov-
ský park Portheimka, dílo auto-
rek Barbory Fastrové a Johany

Pošové. Jeho umístění do parku inici-
oval Spolek Skutek. Podle obou autorek
Had není „klasická figurální plastika“,
ke které se jenom vzhlíží. „Na naši so -
chu je možné i sahat, předpokládáme,
že lidé budou s objektem spolupraco-
vat,“ uvedly. Cílem Prahy 5 je využít
umělecká díla ke kultivaci veřejného
prostoru.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Nový web, který uživatelům podá in-
formace o klíčových dopravních
omezeních v hlavním městě včetně

dopravní situace pohledem kamer, má
usnadnit cesty po hlavním městě. Zájemci
najdou aktuality z dopravy na stránkách
www.dopravapraha.cz. „Lidé tu v mapě na-
jdou všechno, co mohou před svou cestou

autem potřebovat. Detailně jsou tu zobra-
zené všechny uzavírky a dopravní ome-
zení, podívat se můžete na aktuální záběry
dopravních kamer a barevně v mapě uvi-
díte i aktuální stupně hustoty provozu na
konkrétních sledovaných komunikacích.
Všechno je na jednom místě,“ uvedl praž-
ský radní pro dopravu Petr Dolínek. 

Nový portál
o pražské dopravě

Pětka v mobilu:
Kultura, novinky, kontakty

Zajímavosti a novinky, kulturní či spo-
lečenské tipy, možnost ohlašovat zá-
vady i pomoc s nalezením kontaktu

na kteréhokoli zaměstnance měst ské části
Praha 5 nabízí mobilní aplikace Praha 5
v mobilu. Nyní je dokončena 1. fáze vývoje
aplikace, rozšíření potom počítá s moduly
Podnikatelé v Praze 5, Body zájmu, SOS

a krizové situace anebo Průvodce Pra-
hou 5, který nabídne tématické trasy a in-
teraktivní výlety po zajímavých místech
s možností podpory lokálních podnikatelů.
Aplikaci Praha 5 v mobilu je možné si stáh-
nout prostřednictvím App Store a podpo-
ruje platformy Android v. 4.4 a novější či
iOS v. 9.0 a novější.
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Praha vykupuje
pozemky na Vidouli

Pozemky na stolové Vidouli po-
stupně vykupuje Magistrát hlav-
ního města Prahy. Část pozemků

odkoupila Praha už loni. Praha 5 plá-
nuje na Vidouli vybudovat park. Stolová
hora Vidoule se rozkládá v severozá-
padním cípu Jinonic, mezi Košířemi
a Bu tovicemi. 

Domov důchodců
má jméno

Po herečce Zitě Kabátové je pojme-
nován nový domov důchodců ve
Stodůlkách v ulici Za Mototech-

nou. Nový seniorský domov vznikl re-
konstrukcí původního objektu. Kromě
ubytování zde senioři najdou lékařskou
péči, ale i relaxační místnost a terasu
s venkovním posezením, společenské
prostory a dále i některé služby, napří-
klad kadeřníka.

INZERCE V5-0919INZERCE V5-1007

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.

Dva válečné hrdiny připomínají nové
pamětní desky v Praze 5. Upozor-
ňují na zásluhy legionáře Jaroslava

Kopeckého, který se do řad příslušníků
čes koslovenských legií na Rusi přihlásil
1. srp na 1916 v Borispolu. Za bojové akti-
vity obdržel (mimo jiné) kříž francouzské
Čestné legie, kříž polského řádu Odrodze-

nia Polski a kříž rumunského řádu Steaua
României. Své pamětní desky se dočkal
i František Víravský, jeden ze zakladatelů
Petičního výboru Věrni zůstaneme, ilegál -
ní odbojové organizace PVVZ (Petičního
výboru Věrni zůstaneme). Obstarával léky
pro parašutisty, kteří provedli atentát na
Heydricha.

Pamětní desky
připomínají hrdiny

Múzy dětem
v Galerii Portheimka

Čtvrtý ročník benefiční výstavy vý-
tvarných děl spolku Múzy dětem
probíhá v Galerii „D“ v letohrádku

Portheimka. První aukce se konala začát-
kem října, další budou následovat ve čtvr-
tek 25. října a 8. a 22. listopadu vždy od
18.00 hodin. Výstava bude k vidění do 25.
listopadu každý den mimo pondělí od

13.00 do 18.00 hodin. Spolek Múzy dětem
se už řa du let zaměřuje na pomoc dětem
z dětských domovů a peníze získané po-
mocí bene fičních večerů budou použity na
spolufinancování projektů spolku. Ten po-
řádá pro děti celou řadu programů, zamě-
řeny jsou například na to, jak postupovat
po opuštění dětského domova.
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volný čas

Babí léto s humorem
v Galerii Prádelna

■Do poloviny říj na potrvá
výstava v Galerii Prádel -
na, která tvoří nedílnou
součást Komunitního cen-
tra Prádel na v Holečkově
ulici 38a na Smíchově.
Spolek InGarden ve spolu-
práci s komunitním cen-
trem připravil výstavu
kre slíře Pa vla Kantorka
nazvanou „Ba bí léto s humorem“.
■ Expozice představuje v po době 40 velkoformátových tisků
průřez autorovou tvorbou a nabízí tak vtipy známější i méně
známé, neboť organizátorům se podařilo získat z pozůstalosti
nové materiály, z nichž některé nebyly nikdy publikovány. 
■ Pavel Kantorek loni zemřel, ale jeho laskavý smysl pro
humor s námi prostřednictvím jeho kreseb zůstává dál. Uměl
skvěle pootočit perspektivu, jíž vnímáme běž né situace,
a divák tak může na chvilku opustit tí hu každodennosti a od
srdce se jí zasmát.
■ Profesor Pavel Kantorek byl nejen uznávaným humoristou,
ale také vědcem, kte rý se zabýval studiem vesmíru a času. Sám
propojení vědecké a humoristické kariéry považoval za zcela
přirozené. „Vědec musí mít smysl pro humor a naopak – humo-
rista by měl znát logiku,“ říkal o propojení svých profesí.

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

■ Prodloužena byla výstava
pojmenovaná Modely a mode-
láři až do 12. října. K vidění je
v atriu a druhém patře radnice
třinácté městské části. Předsta-
vuje modely největšího sběra-
tele stavebnice Merkur Jiřího
Mládka, své výtvory představu -
jí také modeláři z Domu dětí
a mládeže Stodůlky.

■Tradiční řemeslné dílny pro
dospělé pořádá smíchovské
Náro dopisné muzeum. Každý
příchozí dostane jedinečnou
možnost zhotovit si tradiční ře -
meslný výrobek. 

■ Méně známé Osmičky je
pořad knihovny v pobočce Os-
trovského, který představuje
strhující příběhy tří dam – fran-
couzské královny, izraelské
premiérky a německé filozofky
a řeholnice. Jejich osudy byly,
jak připomínají autoři, pestré,
napínavé, žel však i tragické.
Na 15. října je naplánováno po-
vídání o Goldě Meirové, na pro-
sinec o Edith Steinové.

■ Prohlédnout si nejrůznější
klobouky a šály, které vytvoři -
ly lektorky a posluchačky Vzdě-
lávacího institutu uměleckých
řemesel Praha, může veřejnost
ve smíchovské pobočce knihov -
ny. Vstup na výstavu je volný,
potrvá do 27. října.

■ Nejjižnější místo Evropy.
Ostrov, kam kdysi zabloudil

Odysseus, aby ho tu na sedm let
uvěznila Kalypsó. Svého času
tu žilo na 8000 obyvatel, poz-
ději se v důsledku eroze a vyčer-
pání přírodních zdrojů, přede-
vším vody, vylidnil. Cestují na
něj především dobrodruzi tzv.
hledat sami sebe. Klimatická
změna se fatálně projevuje na
chování lidí. Jaké jste měli léto
vy? Takto představují autoři
insce naci Psí dny, která bude
odehrána 21. října, výjimečně
ovšem mimo prostory MeetFac-
tory, a to na lodi Altenburg
1964 u Trojského mostu.

■ Oblíbený interaktivní dět-
ský pořad MaTaDe se koná
i v říjnu v knihovně na Smí-
chově. Jde o hravé, kreativní,
pohybové, říkankové setkání
pro děti od dvou do pěti let v do-
provodu dospělých. Pořadatel
doporučuje se předem zapsat
prostřednictvím e-mailu: dag-
mar.krizova@mlp.cz, telefonic -
ky na čísle 770 130 229 nebo
osobně v pobočce.

■ Slav Squatting and Its Dis-
contents je výstava, která je
k vidění v MeetFactory. Mezi vy-
stavujícími jsou třeba Lenka
Ba lounová, Norbert Delman,
Ali na Gutkina, Max Lysáček,
Oleg Kulik či Irenka Kalicka.

■Karen LaMonte Oděná svět -
lem je výstava, která potrvá do
začátku listopadu v Galerii
Port heimka. Autorka na zákla -
dě udělení Fulbrightova stipen-
dia absolvovala studium v ateli-
éru prof. Vladimíra Kopeckého
na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze. Pokračovala
ve svých myšlenkách na zhoto-
vení trojrozměrných šatů.

Modely a modeláři

12. října

Kurzy drátenictví

13. října

Méně známé Osmičky

15. října

Psí dny

21. října

MaTaDe pro nejmenší

24. října

Klobouky a šály
na Smíchově

20. října

Výstava v MeetFactory

25. října

Oděná světlem

29. října

29“ – IPS panel pro barevné podání bez zkreslení
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servis

CHINA TOURS 
Vítězné náměstí 2, Praha 6
tel.: 222 958 203-4, mobil: 731 440 070
e-mail: info@chinatours.cz 

www.chinatours.cz

Vyžádejte si 
NOVÝ KATALOG 

... a další originální

P OZ NÁVACÍ P ROG RAMY
 v malých skupinách
 s odbornými průvodci

D O C E LÉ  A S I E
včetně Číny, Tibetu, Íránu, 
Šrí Lanky,  
Vietnamu,  
Indonésie aj.

JAPONSKO (NEJ EN) P RO GURMÁNY

MALE D I VY NA LOD I

SEČUÁN – ZEMĚ HOJNOSTI SLEVA 
5%

INZERCE V5-1005

Kontejnery společnos -
ti Regios a. s. hraze -
né z rozpočtu měst-

ské části Praha 5 budou
přistavovány vždy v pátek
v dopoledních hodinách,
nejpozději do 10.00 hodin,
a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v od-
poledních hodinách, nej-
později v 15.00 hodin.

■Zahradníčkova x Brdlíko -
va
■ Na Hřebenkách

■ Na Farkáně x Od Vysoké
■ U Nikolajky x Na Březin -
ce

■ Na Homolce (u č. 17)

■ U Šalamounky x K Mě-
churce

■ U Vojanky (u č. 30)
■ Podbělohorská x Plzeň-
ská

■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodoje -
mu

12. 10.–13. 10.

19. 10.–20. 10.

26. 10.–27. 10.

2. 11.–3. 11.

9. 11.–10. 11.

Kontejnery
společnosti Regios a. s.

Kontejnery
společnosti Pražské služby a. s.

Na každém stanovišti
bude kontejner při-
stavený pouze ve vy-

mezeném časovém úseku
dle harmonogramu. Po
uply nutí této doby bude
kontejner odvezen a již se

nebude vracet. Na každém
stanovišti bude přítomna
obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadu. 

Obsluha dále zajistí, aby
odevzdaný případně využi-
telný odpad bylo možné

předat k dalšímu využití.
Obsluha kontejneru bude
vybavena fotoaparáty a ve-
škerá jednání mimo nasta-
vená pravidla budou zdoku-
mentována a v případě
nut nosti předána policii. 

■ Werichova (proti č. 17)

■ Plzeňská x U Zámečnice

■ U Nesypky x U Plátenice

■Nový Zlíchov (u separace)
■ Zdíkovská x Libínská

■ Kováků x Na Zatlance
(popř. Plzeňská pod most)
■ Zapova (proti č. 12)

■ Devonská (u separace)
■ U Žel. mostu x Nádražní

■ Hlubočepská x Na Srpeč -
ku (u býv. zdravot. střed.)
■ Jenišovská x Peroutkova

■ V Břízkách (proti č. 11)

■ Pekařská x Vidoulská
(proti separaci)
■ Grussova (za separací)

■ Nad Zlíchovem x V Násy -
pu
■ U Blaženky x Na Provaz-
nici

■ Pod Šmukýřkou č. 4

■ Gabinova (slepá část)

■ nám. 14. října x Preslova
■Lumiérů x Barrandovská

■ U Malvazinky č. 24
■ Borského (parkoviště)

■ Pražského č. 608
■ U Smíchovského hřbito -
va x K Vodojemu

■ Smrčinská x Na Císařce
■ Butovická x Mezi Lány

■ V Klukovicích x Bublav-
ská

■ U Žel. mostu x Nádražní

■ U Dívčích hradů x Tetín-
ská
■ Kroupova x Kutvirtova

■ Štěpařská x Šejbalové
(parkoviště)
■ U Nesypky x U Plátenice

■Třístoličná x Pod Lipkami

■Vrchlického x Starokošíř-
ská
■U Nikolajky (za stadionem
u separace)

10. 10. 14.00–18.00 hod.

11. 10. 14.00–18.00 hod.

12. 10. 14.00–18.00 hod.

15. 10. 14.00–18.00 hod.

16. 10. 14.00–18.00 hod.

17. 10. 14.00–18.00 hod.

18. 10. 14.00–18.00 hod.

22. 10. 14.00–18.00 hod.

23. 10. 14.00–18.00 hod.

24. 10. 14.00–18.00 hod.

25. 10. 14.00–18.00 hod.

26. 10. 14.00–18.00 hod.

29. 10. 14.00–18.00 hod.

30. 10. 14.00–18.00 hod.

31. 10. 14.00–18.00 hod.

1. 11. 14.00–18.00 hod.

2. 11. 14.00–18.00 hod.

5. 11. 14.00–18.00 hod.

6. 11. 14.00–18.00 hod.

7. 11. 14.00–18.00 hod.

19. 10. 14.00–18.00 hod.

8. 11. 14.00–18.00 hod.
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● Jak vás napadlo pomáhat maminkám
samoživitelkám?

„Fandi mámám“ je dobročinný projekt,
funguje přibližně dva roky. Nápad s ním
začít přišel s naším mateřstvím, jako první
ho vyslovila Petra. Řešily jsme všechno
mož né kolem dětí a říkaly si, jaké máme
štěstí, že máme fungující rodinu, která
nám je oporou, a uvědomily si, že všechny
ženy takové štěstí nemají. A že se do role
samoživitelky může dostat každý z nás.
A od toho byl už jen kousek k tomu vymy-
slet, jak naše plány zrealizovat.  Po dlou-
hých debatách jsme se rozhodly pomoci
nejprve pěti maminkám a sehnat to, co jim
akutně schází. Jasně, mohly jsme někam
každý měsíc poslat peníze a nic víc neřešit,
ale měly jsme chuť podpořit konkrétní
mámy a vidět, že se jim opravdu dostala
pomoc. Když jsme oslovily první maminky,
ne všechny se chtěly do projektu zapojit,
protože, a s tím se setkáváme dodnes, se za
svoji situaci, za to, že nemají kompletní ro-
dinu, styděly. Okolí na samoživitelky na-
hlíží s despektem. Proto máme v plánu bou-
rat mýty o tom, že být samoživitelkou je
ostuda. Pro nás jsou tyhle mámy hrdin ky. 
● Našly jste tedy pět maminek. Co se
dělo dál?

Věřily nám, že víme, co děláme. Vytvo-
řily jsme webové stránky www.fandima-
mam.cz, představily jsme příběhy žen
a chtě ly od nich seznam pěti věcí, které po-
třebují nejvíc. Na začátku pomáhaly ze-
jména naše rodiny, přátelé a jejich rodiny
a během pár týdnů jsme věci sehnaly. Po-
stupně se o projektu dozvídalo čím dál víc
lidí, volali nám, co by mohli darovat, pořá-
daly se sbírky. Ale přišly také první potíže.

Dárci maminkám mohou potřebnou věc
buď koupit, nebo darovat, pokud ji sami ne-
potřebují. A najednou nám někdo nabízel
třeba kolo, ale byl problém, jak ho dostat
z jednoho konce republiky na druhý. Mu-
sely jsme tedy začít řešit tyhle logistické
provozní záležitosti a měly jsme štěstí, pro-
tože jsme našly firmu, která nám dosud
věci převáží zdarma. A takových dobrých
lidí se během těch dvou let objevila spous -
ta.
● Jak funguje pomoc v praxi?

Vyhlašujeme pravidelně každé dva tři
měsíce kolo pomoci, do kterého se mamin -
ky mohou hlásit. Ze zveřejněného sezna -
mu věcí, které pro maminky sháníme, si
dárci vyberou, co jim chtějí pořídit, a my je

následně propojíme s konkrétní mamin-
kou. Časem jsme zjistily, že je potřeba po-
máhat i jinak než materiálně a že problém
není jen to, že nemají peníze na dětské boty
nebo na obědy ve škole. Problém je mno-
hem širší. Samoživitelky se potýkají s práv-
ními potížemi, nedostávají alimenty, ne-
vědí, kam se obrátit s žádostí o pomoc, děti
jsou vyčleněny z kolektivu, setkávají se s ši-
kanou. Dnes proto spolupracujeme s part-
nery, kteří pomáhají právě v těchto otáz-
kách. A máme také skupinu na sociální síti
Fandi mámám – potřebuji/daruji, na které
mohou dárci nabídnout materiální pomoc
třeba někomu ze svého okolí a maminky sa-
moživitelky si zde mohou napsat o to, co by
aktuálně potřebovaly. Skupina funguje na

Dvě ženy, moderátorky a zejména maminky, stojí za
projektem „Fandi mámám“, který pomáhá ženám, které
zůstaly s dětmi samy. S čím se Petra Květová Pšeničná
a Žaneta Slámová potýkají, jak je vůbec napadlo
samoživitelkám pomáhat a jaké mají sny? „Řešily jsme
všechno možné kolem dětí a říkaly si, jaké máme štěstí, že
máme fungující rodinu, která nám je oporou, a že ne
každý se takhle má. A že se do situace, kdy je sám s dětmi,
může dostat kdokoliv,“ popisuje Žaneta Slámová.

Žaneta Slámová:
Mámy samoživitelky jsou hrdinky
Žaneta Slámová:
Mámy samoživitelky jsou hrdinky
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vzájemné důvěře, tady maminky, oproti
našemu projektu, nijak nekontrolujeme.
● Vzpomínáte na nějaké konkrétní pří-
běhy?

Některé jsou až neuvěřitelné. Jedna dár-
kyně dokonce přijela ze zahraničí, kde pra-
cuje, a vzala jednu maminku i s jejími dce-
rami na velký nákup a na oběd. Z několika
maminek a dárců se stali kamarádi, pro-
tože tyhle ženy ocení i to, že jim někdo na-
píše e-mail, ve kterém vyjádří podporu,
nebo se u nich zastaví jen na kafe. Kama-
rádí se nám i maminky mezi sebou, radí si,
pomáhají. V tom je právě kouzlo té kon-
krétní pomoci.
● Sledujete maminky a děti i poté, co
pomoc skončí?

Máme za sebou spolupráci s více než čty-
řiceti maminkami, s některými jsme v ne-
ustálém kontaktu. Zajímá nás, jak se mají,
co je u nich nového.
● Tohle všechno zvládáte jen ve dvou?

Ze začátku to tak bylo. Dnes máme už
tým několika dobrovolnic, což jsou větši-
nou původní dárkyně, které nám s celým
projektem pomáhají. Bez nich už by to
nešlo!
● Jaká přání maminek vás nejvíc „do-
stala“?

Nejvíc nás ze začátku překvapila přání
maminek, které žádaly o drogerii, potra-
viny a oblečení. O základní věci. To nás ješ -
tě více utvrdilo v tom, že situace maminek
samoživitelek u nás je alarmující.  Náš pro-
jekt ale není cílen jen na maminky samoži-
vitelky v hmotné nouzi, kterých se nám ale
hlásí nejvíce. Byly bychom rády, kdyby se
nám hlásily i maminky, které mají finanční
situaci stabilní, ale nemohou dopřát sobě
ani dětem nějaký „luxus“, jako jsou výlety,
kadeřnice. Něco, co by jim i dě tem udělalo

radost. Všechny mámy, které zůstaly na
své děti samy, jsou pro nás hrdinky.
● Jak se maminky mohou přihlásit?

Úplně jednoduše. Stačí, když vyplní for-
mulář na našich webových stránkách
www.fandimamam.cz/pomuzeme-i-vam/,
a my se maminkám ozveme a domluvíme
se, co dál.
● Mohl by se přihlásit i tatínek?

To jsme řešily hned na začátku a říkaly
jsme si, že bychom chtěly pomáhat jen
mámám, když jsme samy maminky. Zatím

to tak stále držíme. Tatínci se nám ozvali
asi jen dvakrát, a i když jsme je do projektu
nezařadily, propojily jsme je s našimi part-
nerskými organizacemi, nebo je odkázaly
na jiné projekty, které jim mohou pomoci. 
● A jak se mohou zapojit dá rci?

Na webu www.fandimamam.cz máme
příběhy maminek a seznam věcí, čím chtějí
pomoci. Stačí si vybrat. A naše báječné dob-
rovolnice se s nimi spojí a pomoc zpro-
středkují. A potom se ozývají lidé, kteří
nám nabízejí to, co doma mají a nepotře-
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bují a rádi by to některé ma-
mince nabídli. Ti mo hou využít
naši facebookovou skupinu
Fan di mámám – potřebuji/da-
ruji.
● Vy jste zmínila, že jste sa -
ma maminka. Napadá vás
něc o, na co byste určitě ne-
chtěla zůstat s dítětem sa -
ma?

Maminky samoživitelky, kte -
ré se hlásí do našeho projektu,
někdy nemají žádné rodinné zá-
zemí. To znamená nejen absen -
ci financí, ale i nulovou psychic-
kou podporu. A to musí být
ne představitelně těžké. Nejvíc
bych se asi bála toho, kdo by se
o moje dítě postaral, kdyby se
mi nedej bože něco stalo. 
● S Petrou Květovou Pšenič-
nou jste kolegyně z práce, obě
moderátorky. Vy jste ale pů-
vodně vystudovala úplně jiný
obor, ekonomii a manage-
ment na České zemědělské
univerzitě. Věnova la jste se
tomu někdy?

Vystudovala jsem ekonomii
na České zemědělské univer-

zitě v Praze. Ale třeba účetnic-
tví v zemědělství mi opravdu
nešlo a upřímně přiznávám, že
jsem i slíbila, že ho nikdy dělat
nebudu! Už ve škole jsem vě-
děla, že se chci věnovat marke-
tingu a médiím. Po škole jsem
měla několik let na starosti
marketing časopisů Týden, In-
stinkt a dalších. Byla to moje sr-
deční záležitost. Shodou náhod
jsem se pak dostala do televize.
Začínala jsem jako reportérka,
potom jsem moderovala hlavní
večerní zprávy a nakonec do-
stala nabídku na vlastní talk -
show Žaneta show. 
● Jaké máte s „Fandi má -
mám“ do budouc na sny?

Chtěly bychom s Petrou vy-
tvořit soběstačnou, fungující
organizaci na podporu mami-
nek samoživitelek, díky které
by se dařilo (nejen) pomáhat
ještě více maminkám. Ale hlav -
ně bychom byly rády, aby mámy
samoživitelky byly vnímány ja -
ko mámy hrdinky! Aby jim spo-
lečnost fandila, stát je podporo-
val, aby se změnila legislativa

např. výživného. Chce me, aby
mámy, které jsou na své děti
samy a každý den za ně bojují,
věděly, že jsou lidé, kteří jim
fandí, a byly na sebe pyšné.
● Žila jste na řadě míst v Pra -
ze a jednu dobu jste našla
bydlení i v Praze 5…

Bydlela jsem nějakou dobu
na Andělu, byla jsem tehdy svo-
bodná, nezadaná a měla jsem
takový s trochou nadsázky par -
ty byt. Anděl je hodně specifické

místo, hodně živé, možná ne
úpl ně bezpečné. Jednou, byly
vel ké mrazy, jsem se vracela
v noci domů a na zastávce ležel
muž. Nikdo si ho nevšímal, tak
jsem zavolala záchranku a ope-
rátorka mi nařídila, abych zů-
stala na místě. Přijela sanitka,
odvezla ho a mně ta tramvaj
mezitím samozřejmě ujela. A já
musela až domů pěšky úplně
zmrzlá a necítila se úplně bez-
pečně.

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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Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Petra
773 085 645

Více na www.vase5.cz
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Máme nový e-shop
a nová trička

Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

Firemní prodejna – Bieblova 19, Praha 5,
tel.: 736 161 123

ORL ordinace – Praha 6, Ruzyně, K letišti 544.
tel.: 220 112 552 (v době 8–12 hod.)

www.rolandi.cz

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Sluchadla Starkey,
sluchadla prezidentů, králů a papežů

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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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.

V tajence naleznete citát
Walthera von der Vegelweide.

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

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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Školka?
Máme pro vás alternativu: www.centrumkulisek.cz

Určeno dětem od dvou let do čtyř let.

Dětská skupina, malý kolektiv
Zápis možný průběžně, dle volné kapacity

Prázdninový provoz

Kontakt: info@centrumkulisek.cz, 603 318 099
Dětská skupina Kulíšek,

provoz ve FZŠ a MŠ Barrandov II
Záhorského 887, Praha 5 – Hlubočepy.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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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 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: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Bytový projekt
Klamovka Gardens
vyroste v místě, kde
se spojuje ulice Ho-
lečkova s Plzeňskou.
Ti, co hledají nové
byty v blízkosti cen-
tra, by měli určitě
následujícím řádkům
věnovat zvýšenou
pozornost.

Pět bytových domů, které
se budou stavět u zastáv -
ky MHD Klamovka, na-

bídne přes 100 jednotek v dis -
pozicích od 1 + kk až po 4 + kk
s možností přikoupit garážové

Klamovka Gardens: Zajistěte si svůj
vysněný byt v blízkosti Andělu již nyní!

Pro více informací
kontaktujte makléře!

www.klamovkagardens.cz
tel.: 724 323 418

info@klamovkagardens.cz

stání. Pár zastávek od Anděla
a zhruba čtvrt hodiny od Vác-
lavského náměstí navíc můžete
najít výbornou občanskou vyba-
venost i výjimečné bydlení. Pro-
jekt kromě vysokých standardů

totiž nabídne díky stupňovi-
tému řešení předzahrady i v by-
tech ve druhém či třetím patře.

Neváhejte a pořiďte si
svůj nový domov už teď.
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školství

Školáci
uklízeli Česko

Děti z druhého stupně Základní
školy Lužiny se připojily k akci
Ukliďme Česko. Pracovaly v okolí

své školy a na zahradě. Žáci třídili plas -
ty či nepotřebné oblečení. Pejskařům
rozdávali pomalované papírové sáčky.

Literární dílny
s Terezou Matouškovou

Literární dílny s Terezou Matou-
škovou ve smíchovské knihovně
jsou určeny pro zájemce ve věku

od patnácti do dvaceti let, kteří píší do
šuplíku, touží jednoho dne vydat knihu
nebo se chtějí dozvědět něco víc o tvůr-
čím psaní. Dílnu vede Tereza Matou-
šková a další díl se koná 25. října.

Dopravní hřiště
na Barrandově

Zrekonstruované dopravní hřiště
mají děti ze Základní a Mateřské
školy Barrandov I. Hřiště je v pře-

dem stanovených hodinách volně pří-
stupné i veřejnosti. Dopravní hřiště
slouží k tomu, aby se děti seznámily se
situacemi, které je mohou potkat v běž-
ném provozu.

Bezpečnostní hodiny pohlídají děti na
hřištích v Praze 13. Kromě toho, že
na nich děti uvidí čas a nebudou

chodi t pozdě domů, jim hodiny také mohou
pomoci v situacích, kdy se budou cítit
v ohrožení. Díky speciálnímu tlačítku,
které je napojeno na centrálu městské po-

licie, lze totiž přivolat pomoc. Policisté
mohou tedy bezprostředně a rychle přispě-
chat na pomo c. Celkem budou hodiny na
třech místech, začátkem září byly instalo-
vány v Centrálním parku u Kuželkárny
v bezprostřední blízkosti frekventovaného
dět ského hřiště. 

Děti mají na hřišti
bezpečnostní hodiny

Kavárnu pro rodiče na téma šikana
pořádá Fakultní základní škola prof.
Otokara Chlupa. Důvodem je sezná-

mit rodiče dětí s tím, co vlastně přes ně je
šikana, jak se projevuje, jaké jsou její druhy
a znaky. Odpovídat se bude během setkání
třeba i na otáz ky, co má a může dělat škola,

co je krizový plán a jaké jsou možnosti prá -
ce s oběťmi a útočníky, ale i na to, co mohou
dělat rodiče. K ro dičům dětí ze čtvrtých až
devátých tříd základní školy promluví na
téma šikany obvodní metodička prevence,
ale i výchovné poradky ně a zástupci vedení
školy. 

Škola mluví
s rodiči o šikaně

Cvičení s olympioniky ve fitparku na
Velké Ohradě připravila pro své děti
Základní škola Janského. Žáci devá-

tých tříd mohli cvičit pod vedením mistra
světa v aerobiku a fitness trenéra Davida

Hufa a dvojnásobného olympijského vítěze
z roku 1996 z her v Atlantě Martina Dok-
tora. Děti si vyzkoušely posilovací stroje
a dále workout, což je cvičení, při němž je
využívána váha vlastního těla.

Děti cvičily
s olympioniky

INZERCE V5-1003



aquapalace.cz

spa & wellness

NEJVÝHODNĚJŠÍ 

SAUNOVÁ 

PERMANENTKA

43 Kč / 1 vstup 

do Saunového světa

NOVINKA

*Více informací na www.aquapalace.cz
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ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE 

www.klokocka.cz

www.klokocka.cz

INZERCE V5-1027


