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Vážení čtenáři,
voliči rozhodli, jakým smě-
rem se vydá pátá městská
část, ve volbách dali nejvíce
hlasů Pirátům a ti také uza-
vřeli no vou koalici. Pětka tak
dostane nového starostu i ra -
du městské části. Přinášíme
vám výsledky voleb v Praze 5
v čís lech. Sice je to k neuvěře -
ní, ale Vánoce jsou tu oprav -
du za chvíli. Už přemýšlíte
o dár cích, nebo to necháváte
na poslední chvíli? Podívejte
se, jaké novinky si letos při-

pravilo Babičkářství, oblíbený portál s dárky nejen pro
babič ky. Nechte se inspirovat nebo rovnou pořiďte něco ori-
ginálního. Herce Matouše Rumla jste možná poprvé za -
znamenali v oblíbeném seriálu Comeback. Od doby, kdy
hrál po boku Marie Doležalové ztřeštěného puberťáka
Lexu, se ale mnohé změnilo. Je totiž velmi úspěšným diva-
delním hercem, laureátem Ceny Zuzany Navarové a drži-
telem Thálie pro mladého činoherce za rok 2012. V Praze
je k vidění v představeních v Divadle v Celetné, v Městském
divadle Mladá Boleslav a v Divadle Verze. Jeho herecké za-
čátky přitom úzce souvisejí s Prahou 5. 

Vaše Zuzana
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Úprava intervalů
autobusové linky

Upraven byl interval autobusové
linky číslo 168. Dojíždět začala
do zastávky Za Mototechnou

o tři minuty později. Tato změna nava-
zuje na změnu trasy midibusových
linek v oblasti Prahy 6. Posunutí linky
však kom plikovalo dopravu dětí do škol
a společnost ROPID nakonec vyhověla
žádosti o posun příjezdů o několik mi -
nut dříve v kratších intervalech. Spo je
jsou tak posunuty o pět minut oproti
pravidelnému jízdnímu řádu.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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mi, pět infuzních pump a EKG příst-
roj v hodnotě 775 tisíc korun pořídilo

urgentní oddělení motolské nemocnice
z do tace od pražského magistrátu. Nemoc-
nice v Motole je největší zdravotnické zaří-
zení v České republice a jedno z největších

v Evropě a poskytuje základní, specializo-
vanou a superspecializovanou zdravotní
péči a služby v lékařských oborech formou
ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospě -
lé a seniory. Pro představu jen letos v létě
bylo na lůžkové části urgentního příjmu
ošetřeno přes 5000 lidí.

Nové přístroje
na motolském urgentu

Pátou městskou část povede v násle-
dujících čtyřech letech koalice slože -
ná z Pirátů a SNK, Občanské demo-

kratické strany a hnutí ANO. Zástupci
zmíněných stran už podepsali v polovině
října koaliční smlouvu s názvem „Za lepší
Prahu 5“. Starostou pětky bude Daniel
Mazur (Piráti a SNK). Říjnové volby v Pra -
ze 5 vyhráli Piráti a SNK, získali 18,85 %

a jedenáct mandátů, druhá byla ODS s vý-
sledkem 16,54 % a devět mandátů v zastu-
pitelstvu, po sedmi zastupitelích má shod -
ně TOP 09 (13,35 %) a hnutí ANO
(12,08 %), voliči přiřkli šest zastupitelů
starostům a nezávislým (10,20 %) a tři za-
stupitele má po získání 5,82% hlasů KDU-
ČSL a nezávislí. Volit přišlo na pětce 45,
22% voličů.

Pětku
povede trojkoalice

INZERCE V5-1119
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bydlení

Na úbočí svahu Vidoule,
v ulici na Pomezí, v pří -
mé blízkosti parku Ko-

šíře-Motol s rozlehlými výhledy
na celou Prahu vzniká místo
pro krásné bydlení – top ’rezi-
dence Pomezí.

Zelená záplava hned pod ok -
ny je ale jen jedním z benefitů
top´rezidence Pomezí, jde totiž
o jedinečné místo, odkud je
všude blízko. Poblíž ulice Na Po-
mezí naleznete nejen běžné
obcho dy a služby, ale také na-
příklad Tenis Club Cibulka,
squashové centrum, restaura -
ce, základní školy, školky nebo
Gymnázium Nad Kavalírkou.
V samém centru Smíchova
s obchody, multikinem či galeri-
emi jste odsud městskou dopra-
vou za 15 minut a na golfovém

hřišti v Motole budete za 10 mi -
nut, stejně jako na pražském
okruhu.

Prémiový projekt nabídne v
první etapě čtyři čtyřpodlažní
domy s pavilony v ustupujícím
pátém podlaží. Celkem se jedná
o 90 bytů a penthausů. Díky te-
rénu, který se svažuje směrem
k centru města, budou mít zdej -
ší obyvatelé skvělý výhled na
Prahu, byty orientované opač -
ně nabízejí relaxační pohled do
zeleně přilehlého lesa. Spek-
trum bytů je široké, od 2+kk po
5+kk o výměrách od 40 do 250
m2 podlahové plochy. Nabídka
bytů je pestrá. od přízemních
bytů s předzahrádkami po kla-
sické prostorné byty s balkony
a vrcholem nabídky jsou luxus -
ní byty, dvouúrovňové pent hou -

Krásné místo pro život,

pro rodinu i Vás

Pojďte s námi na historicky známé místo, pražskou rezidenční čtvrť Košíře. Nabízí svým
obyvatelům unikátní spojení života v přírodě s komfortem velkoměsta. Přírodu tu
zastupuje nejen lesopark Cibulka, který v posledních letech prošel důkladnou obnovou, ale
také přírodní park Košíře-Motol, což je více než 350 hektarů zeleně. Najdete zde ojedinělá
místa, jakými jsou stolová hora, Pražský Semmering či step na úpatí stolové hory Vidoule.
Máte pocit, že Vás lákáme na daleké cesty. To je jen zdání, stále jste v Praze v Košířích.
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sy s velkými střešními terasami
a dech beroucím výhledem na
Prahu. 

„Ano nabídka bytů v top ’rezi-
denci je pestrá, všechny byty
jsou navrženy jako nízkoener-
getické s řízeným větráním s re-
kuperací tepla a ochlazováním
přiváděného vzduchu. Vytápě ní
je zajištěno podlahovými kon-
vektory, v koupelnách doplně-
nými elektrickými rohožemi,
penthousy jsou vytápěny teplo-
vodním podlahovým topením,“
uvádí Otto Ko val, obchodní ře-
ditel KKCG Real Estate. A záro-
veň dodává: „top ’rezidence je
dnes již zavedená a mezi klienty
známá znač ka naší kvality pro-
jektů. Garantuje kvalitu loka-
lity, standardů a náš individu-
ální přístup ke klientům.“

Ve standardech bytů top ’re-
zidence Pomezí jsou kvalitní
dřevěné podlahy a dveře, dře-
věná okna zasklená izolačním
trojsklem s venkovními žaluzi-
emi, moderní velkoformátové
rektifikované obklady a dlažby,
zařizovací předměty a armatu -
ry renomovaných výrobců. Dí -
ky inteligentní elektroinstalaci
je možné z jednoho místa ovlá-
dat topení, rekuperaci, klimati-
zaci (penthousy) a venkovní ža-
luzie.

Udělat zásadní krok a celou
rodinu přestěhovat do nového,
nebo zakotvit na novém místě
a rodinu zde teprve budovat, je
velké životní rozhodnutí. Ale
v jednom se shodneme všichni,
rodina si zaslouží krásné místo
pro život.
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školství

INZERCE V5-1112

Už název této školy i její tradice zava-
zují pedagogy, aby své žáky připravo-
vali na budoucí povolání v co možná

nejlepší kvalitě. Nesmějí zklamat ani odbor-
nou veřejnost, ani firmy zaměstnávající ab-
solventy školy. Zároveň musí absolventy při-
pravit tak, aby mohli pokračovat v dalším
studiu na vysoké škole, především na Fakultě
stavební a Fakultě architektury ČVUT. Škola
je umístěna v příjemném a klidném prostře -
dí, kousek od stanice metra Pankrác, a po-
skytuje tak žákům výborné podmínky pro
jejich rozvoj odborný i lidský. Budoucí žák
si může vybrat ze tří odborných zaměření:
■POZEMNÍ STAVITELSTVÍ zahrnuje nej -
širší oblast výstavby, a to realizaci budov

a hal pro různé funkce. V tomto tradičním
odborném zaměření je žák postupně sezna-
mován se širokou tvůrčí problematikou pro-
jektování a výstavby, a to od průzkumů úze -
mí, tvorby studie, navrhování a kreslení
stavebních výkresů až po realizaci budov.
■ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
jsou dvě profese, které nelze od sebe oddě-
lovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla.
Odborné zaměření je vhodné pro chlapce
a dívky s technickým a estetickým cítěním,
prostorovou představivostí a výtvarným na-
dáním.
■ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ
DE SIGN se zaměřuje na komplexní návrh
interiéru v návaznosti na celkový architek- IN
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Představujeme Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára,

špičku v přípravě budoucích stavitelů
Také patříte mezi rodiče, kteří budou v nejbližší době řešit
se svým potomkem, jakým směrem se bude ubírat jeho
cesta k budoucímu povolání? Představujeme vám školu
s dlouholetou tradicí – Střední průmyslovou školu stavební
Josefa Gočára v Praze 4.

tonický a konstrukční koncept stavby a na
získání odborných znalostí v oblasti projek-
tování pozemních staveb.

Přijďte se podívat na den otevřených dve -
ří, který škola pořádá ve čtvrtek 6. prosince
2018 od 17 hodin. Zeptáte se žáků přímo na
jejich vlastní zkušenosti se školou. Školu si
prohlédnete a posoudíte sami.

Další informace o škole najdete na webo-
vých stránkách www.spsgocar.cz.

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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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.

Hurghada 8 dní 17. 11. 2018 Royal Star Empire Beach 3* All inclusive
Hurghada 8 dní 17. 11. 2018 Royal Lagoons Aqua Park 5* All inclusive
Hurghada 8 dní 17. 11. 2018 Magic Beach 4* All inclusive
Hurghada 8 dní 17. 11. 2018 Long Beach Resort 4* All inclusive

www.vivu.cz
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Vánoce

NA DIOPTRICKÁ SKLA NA DIOPRICKÉ OBRUBY

INZERCE V5-1103 INZERCE V5-1117

Dáváte rádi osobní dárky,
ale vaše fantazie vám
v tom zrovna nepomá -

há? Potom byl portál Babičkář-
ství stvořen přímo pro vás. Za-
ložila ho autorka knih pro
pra rodiče Monika Kopřivová
a svým zákazníkům nabízí
mož nost pořídit dárek, který
určitě neskončí na dně skříně. 

● Připravili jste dvě novinky,
které lze pořídit jako výji meč -
ný a originální vánoční dá -
rek – Strom života naší rodi -
ny a Velkou knihu vánočních
detektivek a záhad. O co jde?

Každý rok se ptám svých čte-
nářů, co je zajímá, a hledám in-
spiraci pro tvorbu našich no-
vých knížek a dárků. A právě

téma poznání vlastní rodinné
historie bylo jedno z těch, která
zaznívala nejčastěji. Touha po-
znat své předky, vědět, jací byli
a co dělali, je mezi lidmi velmi
silná, a tak jsme s kolegy pře-
mýšleli, jak takový rodokmen
vytvořit. Na knížce Strom ži-
vota naší rodiny jsme strávili
více než dva roky. Druhou no -
vou knížkou je Velká kniha vá-
nočních detektivek a záhad. Je
to dárková knížka s krásnými
ilustracemi plná vánočních de-
tektivních příběhů. 
● Letos dále vyšel Velký ro-
dinný kalendář...

Velký rodinný kalendář je ta -
ké naše letošní novinka. Všech -
ny rodiny s dětmi řeší každý
den organizaci času, kdo má

kdy a kde být, jaké jsou povin-
nosti. Rozhodli jsme se pro to
vytvořit rodinný kalendář, kte -
rý usnadní plánování rodin-
ného času a zároveň bude pro
děti i rodiče zábavný. 
● Co vlastně je Babičkářství?

Babičkářství je portál, kde
najdete hezké a smysluplné
dár ky pro babičky a dědečky.
Při výběru dárků pro Babičkář-
ství jsem vycházela ze skuteč-
ných potřeb seniorů a ke svým
knížkám našla další dárky, kte -
ré jim pomohou zlepšit kvalitu
života. V Babičkářství samo-
zřejmě najdete dár ky i pro dě-
dečky. Ale řada mých čtenářů
a zákazníků mi psala, že by po-
dobný portál, jako je Babičkář-
ství, uvítali i s dár ky pro celou

rodinu. A tak jsem v letošním
roce založila Familium – portál
s dárky od srdce a mají v sobě
něco víc.
● Jste také autorkou vpisova-
telných alb „Babičko, vyprá-
věj“ a Dědečku, vyprávěj…

Dostávám dopisy od dědečků
a babiček, pro které byly kníž ky
podnětem ke vzpomíná ní, ná-
vratu do dětství a mlá dí a k na-
psání vzpomínek. Od vnuků
a vnuček, kteří díky mým kníž-
kám získali od svých prarodičů
krásné rodinné kroniky. Právě
vnoučata velmi čas to s vyplňo-
váním knížek pomáhají a stráví
tak krásné společné chvíle –
procházejí staré fotografie, psa -
ní knížky je impulsem ke spo-
lečnému vyprávění. 

Monika Kopřivová:
Touha poznat své předky, je velmi silná
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osobnost Prahy 5

● K herectví jste „přičichl“ už v šesti le-
tech v Dětském divadelním studiu Laby-
rint. Zalíbilo se vám na prknech, která
znamenají svět, hned od začátku?

Musím říct, že ano. Hrát si jako malé dítě
na jiné příběhy mě moc bavilo a baví pořád.
V DDS jsme měli heslo: „My nic nehrajeme,
my si hrajeme.“ Když jsem pak jako dítě
hrál na velkém jevišti, přišlo mi to pořád
stejné, všichni si vlastně hráli. 
● Divadlo Labyrint je dnes Švandovo di-
vadlo v Praze 5. Jak vzpomínáte na tuto
městskou část v době svého dětství a jak
se vám líbí dnes?

Dojížděl jsem do Prahy 5 z Řep, bydleli
jsme v paneláku, takže Smíchov mi přišel
jako velmi luxusní čtvrť, pro mě to bylo
centrum Prahy, ale nejvíce si pamatuji sa-
mozřejmě divadlo a zkušebnu. A tak je to -
mu dodnes.
●Vzpomenete si ještě na svou první dět-
skou roli?

V DDS jsem poprvé hrál před lidmi o Vá-
nocích ovečku. Přišel jsem na jeviště s ma-
lovanou deskou ve tvaru ovečky s otvorem
pro hlavu. Dřepl jsem si doprostřed jeviště
a jemným pištivým hláskem jsem řekl:
„Bééééé.“ Ale má první role, za kterou jsem
dostal peníze, byla v inscenaci „Trójanky“
v Divadle Labyrint, kde jsem měl němou
dvojroli dětí, které v inscenaci byly zabity.
Mojí babičku hrála Věra Galatíková, dodnes
si pamatuji vůni jejího kostýmu, když mě
v roli jako svého vnuka konejšila. Mimocho-
dem můj první honorář byl 80 korun za
představení.
● Na pražskou konzervatoř jste se prý
dostal až na druhý pokus. Byl jste tedy

pevně rozhodnutý pro hereckou dráhu,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném po-
volání?

Herectví mě tak bavilo, že jsem si ne-
uměl představit něco jiného. Bylo mi jasné,
že když se dá studovat, tak půjdu na kon-
zervatoř. Ale byl jsem si až moc jistý a moc
jsem pro to neudělal. Když mě nepřijali,
byla to pro mne taková zkouška, jestli to
myslím vážně. Uvědomil jsem si, že když
o něco opravdu stojím, tak ale pro to také
musím já něco udělat, učit se, projevovat
zájem, snažit se prostě víc. Ten rok, kdy
jsem byl na jiné škole (Střední průmyslová
škola dopravní), mě přesvědčil, že jiné po-
volání, jiný obor dělat nechci. 
● Ke konci studia na konzervatoři vám
byla udělena Cena Zuzany Navarové,
kterou dostává nejlepší student a stu-
dentka daného ročníku. Co to pro vás
znamenalo a jak vzpomínáte na svá stu-
dentská léta a pedagogy, kdo vás nejvíc
ovlivnil?

Já měl obrovské štěstí na příležitosti. Už
ve druhém ročníku jsem hostoval v divadle
konzervatoře se staršími ročníky, hostoval
jsem v Městských divadlech pražských, ve
Stavovském divadle. Velmi brzy jsem si
tedy uvědomil, že každý divadlo dělá jinak,
že to, co nám profesoři říkají, není jen
jedna jediná a správná cesta. Myslím, že
pak bylo všechno jednodušší. Bral jsem je
jako jiné režiséry, kteří mi dávají připo-
mínky a zároveň první zpětnou vazbu, pro-
tože jsou prvními, kdo můj výkon vidí.
Škola mě do mého budoucího života velmi
ovlivnila, naučil jsem se přístupu k práci,
dala mi životní kamarády, poznal jsem tam

svoji ženu. To vše mě, jak se zdá, ovlivnilo
dost. 
● Váš herecký rejstřík je poměrně
pestrý. Hrajete role komediální i vážné,
kladné i záporné. Ve kterých se cítíte
lépe, které máte raději?

Musím říct, že obojí. Mám rád právě tu
pestrost, kterou můžu střídat. Ale úplně
nejlepší je, když se to skloubí. To se potkalo
v inscenaci Chaplin, kde hraju Charlieho
Chaplina. Ten tam má vše. 
● A je vám některá z vašich postav, rolí
bližší nebo ji máte raději než ty ostatní?

Je to asi právě Charlie. Vždy se mě něja-
kým způsobem dotýkal i pohyb. Miluju gro-
tesky, pantomimu. Vím, že v tomhle směru
mám podobný humor jako „tulák“, ale při-
blížit se tak obrovskému talentu je dost ná-
ročné. Těch hereckých poloh má Charlie
snad nekonečně. Měl bohatý život na emo -
ce, práci a zážitky. Baví mě hledat, jaký byl
člověk, to mě na tom láká pokaždé, když na
jevišti sundám kostým tuláka.
● Stalo se vám někdy, že jste nějakou
roli odmítl a později toho litoval?

Roli jsem už několikrát odmítl, ale nikdy
jsem toho nelitoval. Většinou jsem je odmí-
tal z časových důvodů. Mohu si své role vy-
bírat, možná proto mě to také pořád baví.
● Hrajete v divadle, v seriálech, ve fil-
mech, věnujete se i dabingu. Co je vám
bližší, kde se cítíte lépe, na divadelním
jevišti, před filmovou či televizní kame-
rou, nebo dabingovým mikrofonem?

Mohl jsem si vyzkoušet všechno, což je
veliké štěstí. Divadlo ale dělám přece jenom
nejvíce, proto je mi pořád nejblíže, protože

Matouš Ruml:
Hrát si jako malé dítě mě moc bavilo

Sympatického herce Matouše Rumla si diváci asi nejvíc
spojují s jeho seriálovými rolemi, s postavou fyzikáře
Davida Kučery z Ulice nebo puberťáka Lexy z Comebacku.
Matouš Ruml se herectví věnuje odmalička. Zahrál si
v mnoha dalších seriálech, televizních inscenacích
a filmech. Je také velmi úspěšným divadelním hercem,
laureátem Ceny Zuzany Navarové a držitelem Thálie pro
mladého činoherce za rok 2012. V současné době jej diváci
mohou vidět v představeních v Divadle v Celetné,
v Městském divadle Mladá Boleslav a v Divadle Verze.
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POETIKA    Michal Nesvadba

Vitus de Nis    LEA    IVA KUBELKOVÁ

rozsvítíme Vánoce
ve velkém stylu
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osobnost Prahy 5

jsem si tam nejjistější. Poslední
dobou jsem také načetl spoustu
audioknih, což je další obor,
kte rý jsem si zamiloval. Mys-
lím, že pro her ce, pro jeho osob -
ní rozvoj je důležité si všechny
tyhle obory vyzkoušet a střídat.
Což se mi za tím daří. 
●Co pro vás znamená premi-
éra a derniéra?

Je to pro mne vznik a zánik
inscenace, je skvělé, že je tomu
věnována trochu větší pozor-
nost než normálním reprízám.
Pro někoho je to skoro rituální,
což je dobře. Já to také vnímám,
ale nemůžu říct, že bych kvůli
tomu začal jinak hrát nebo vní-
mal hru na premiéře nebo der-
niéře jinak než při každém ji -
ném představení.
● Na nedostatek práce si stě-
žovat nemůžete. Najdete si
čas na nějaké koníčky?

Když to jde, tak vytáhnu ko -
lo. Ale toho času je spíš méně
než více. Tak se snažím být do -
ma, když mohu.
● V listopadu měla premiéru
nová hra Šťastný vyvolený

v Di vadle Verze, ve které
ztvárňujete postavu Noela.
Ja ká je to role, na co se mo -
hou diváci těšit?

Role Noela je tak „trochu
jiná“ než role, které jsem dosud
ztvárnil. Navenek je pan doko-
nalý, ale jen do té doby, než za -
čne otevřeně říkat, co si my slí.
Jeho názory doufám nesdílí
mno ho lidí, ani já je nesdílím.
Proto je mi trochu nepříjemné
se ho snažit pochopit. Ale na
druhou stranu se to skvě le hra -
je, urážet lidi, ohrožovat je se
zbraní v ruce, to jsou věci, které
jako Matouš nikdy neudělám,
ale na jevišti si to užívám.
● Blíží se vánoční svát ky. Jak
jste na tom s dár ky?

Mám je pro děti vymyšlené
a vybrané, ale nakoupené ještě
ne. Nepropadám panice. Pro
mne Vánoce začínají představe-
ním Kašparova sláva vánoční,
na které jdeme s celou rodinou,
pak projdeme vánoční Prahou
a poprvé na mne dýchne ta pra -
vá atmosféra. Jinak se těším na
pečení cukroví s dětmi, které to
neskutečně baví.

dokončení ze str. 12
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

Městská část Praha – Slivenec hledá

tajemníka/tajemnici ÚMČ
a úředníka(ici) – referenta(ku)

stavebního úseku ÚMČ.

Stabilní a perspektivní městská část,
malý přátelský kolektiv zaměstnanců.

Bližší podmínky jsou zveřejněny na
www.praha-slivenec.cz – úřední deska.
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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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29“ – IPS panel pro barevné podání bez zkreslení
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Slevový kód: 



aquapalace.cz

Darujte 
zábavu
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