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Vážení čtenáři,
těšíte se na Vánoce? Zpříjem-
něte si čekání procházkou po
Praze a nalaďte se na pravou
vánoční atmosféru. Vydejte
se třeba na vánoční Staro-
městské náměstí a prohléd-
něte si, jaký strom. sem přije l
z Libereckého kraje. Můžete
si také připomenout vánoční
zvyky, které možná doma do-
držujete, ale už si nevzpome-
nete, co vlastně znamenají.
V posledním letošním vydání
magazínu Vaše 5 vám přiná-

šíme povídání s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Jak se
jí žije v Bruselu, co z domova jí schází a na co se ve své práci
zaměřuje? Věnujeme se i dopravním tématům. Zatímco se
smíchovským železničním mostem to vůbec nevypadá
dobře, protože studie památkářů potvrdila, že je neopravi-
telný, a nejspíš se tedy bude bourat, chystá se výstavba no-
vého mostu. Dvorecký most by měl zlepšit dopravu mezi
Prahou 5 a 4, spojil by břehy Vltavy mezi Podolím a Zlícho-
vem a vedle řidičů by ulevil i lidem, kteří cestují hromadnou
dopravou, pomohl by totiž i tramvajové dopravě. Kolik
bude stát a kdy se začne stavět? Přejeme vám krásné Vá-
noce. Vaše Zuzana
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Výstava
o parku Vidoule

Do konce ledna je možné navštívit
výstavu, která se věnuje parku
Vidoule. K vidění je v Malé galerii

úřadu páté městské části a představuje
hrubopis probíhající urbanisticko-kraji-
nářské studie Vidoule. Navštívit lze ga-
lerii od úterý do pátku.

Bruslení
na stadionu Bronzová

V polovině listopadu začalo ve-
řejné bruslení na stadionu Bron-
zová. Školní stadion je v provozu

od pondělí do pátku  vždy od 14.30
do 16.30 a od 17.00 do 19.00 hodin
a o víkendu od 9.00 do 12.00, od 12.30
do 15.30 a od 16.00 do 19.00 hodin.

Česko
zpívá koledy

Společné zpívání v rámci akce
„Čes ko zpívá koledy“ se bude ko -
nat 12. prosince od 18.00 ho din

v Letohrádku Kinských. Zpívání pořádá
Národopisné muzeum Národního mu -
zea a koná se již potřetí po celém Česku.

Úspěch
RC Tatra Smíchov

Mistrem České republiky se stal
ragbyový tým mužů RC Tatra
Smíchov. Tatra výhrou ve finále

1. ligy na domácí půdě FCC Rugby
Arény získala sedmý titul.

INZERCE V5-1212

Novou retenční nádrž Kotlářka vybu-
doval na Plzeňské ulici u tramvajové
zastávky Poštovka odbor ochrany

prostředí pražského magistrátu. Rybolov
v mimopstruhovém revíru byl zahájen kon-
cem září poté, co zde bylo provedeno pr-
votní zarybnění tržními kapry, amury
a líny. Rybník Kotlářka se nachází v místě
původní suché nádrže Homolka, která zde
byla vybudována v 80. letech minulého sto-

letí a jejímž úkolem bylo zmírňovat povod-
ňové průtoky Motolského potoka před jeho
zaklenutím. Z prostoru nádrže byla odstra-
něna nepůvodní navážka, břehy budoucího
rybníka osazeny kameny a stará hráz byla
zvednuta o metr, aby se zvětšil objem vody
zadržené při povodních. Navíc díky zved-
nutí hladiny vody v rybníce může být pro-
dlouženo otevřené koryto Motolského po-
toka o dalších téměř 300 metrů.

Nový rybářský revír Kotlářka

Praha chce
pozemek pro Radlickou radiálu

Katakomby pod kostelem

Hlavní město Praha vykoupí soukro -
mé pozemky, které jsou nezbytné
pro výstavbu Radlické radiály. Ta

představuje významnou část pražského
do pravního skeletu, kde prodloužením
Roz vadovské spojky propojuje Pražský

a Městský okruh. Zahájení výstavby je plá-
nováno na rok 2019 a stavět by se mělo
čtyři a půl roku. Hlavním přínosem Radlic -
ké radiály bude zklidnění povrchové dopra -
vy, což zlepší životní prostředí v oblasti Ji-
hozápadního města.

Nemocnice dostala
peníze na vybavení

Pražský magistrát podpořil dotací ne-
mocnice, které zajišťují lékařskou
pohotovostní službu. Vyčleněné pe-

níze jsou určeny na pořízení nového vyba-
vení pro nemocniční ambulance lékařské

pohotovostní služby. Fakultní nemocnice
v Motole obdržela od Magistrátu 1 500 000
ko run na diagnostický ultrazvukový příst-
roj a centrální monitorovací stanici pro šest
monitorů.

Přednáška pojmenovaná Katakomby
pod kostelem Panny Marie Vítězné
v Praze se bude konat v pondělí 10.

prosince ve smíchovské knihovně. Pořada-
telé zvou na povídání o místě, kde poslední
odpočinek našli řeholní bratři, šlechtičtí

dobrodinci i farníci z Malé Strany. Předsta-
veni budou Jan Löw z Erlsfeldu a Johann
Heinrich Schmelzer. Přednášet bude Alena
Lehnerová, předsedkyně Spolku Malo-
stranský hřbitov, a Petr Slouka, kurátor
Lobkowiczkého hudebního archivu.
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doprava

Opravená
lávka z Podskalí

Technická správa ko-
munikací otevřela pro
pěší jižní lávku na že-

lezničním mostě z Podskalí
na Smíchov. Oprava stála
deset milionů korun, praco-
valo se na konstrukci, obno-
veny byly i dřevěné povrchy
a zábradlí. V plánu je i re-
konstrukce severní lávky.
Láv ky byly uzavřeny před
rokem kvůli havarijnímu
stavu. Železniční most patří
Správě železniční dopravní
cesty, před časem projek-
tantská firma SUDOP po re-
alizovaném průzkumu sta -
vu mostu navrhla sejmutí
památkové ochrany mostu
a jeho demolici. Tu však od-
mítají památkáři. Mnozí
upozorňují na to, že most je
jednou z dominant Prahy
a svou železnou konstrukcí
souzní s industriální histo-
rií Smíchova. To, že je most
neopravitelný však potvrdila
i no  vá studie památkářů.

Lidé chtějí
zachránit výtopnu

Bezmála patnáct sto-
vek podpisů je pod pe-
ticí, která chce za-

chránit Výtopnu Smíchov.
Pozemek je nyní ve vlastnic-
tví Českých drah, které mají
se spolkem uzavřenou běž-
nou smlouvu o pronájmu,
a objekt je s ohledem na své
umístění v ohrožení v souvi-
slosti s plánovanou výstav-
bou Radlické radiály. Autoři
petice připomínají, že bu-
dova Pražsko-duchcovské
dráhy z roku 1873 je jedi-
nečný doklad industriální
dopravní stavby, která své -
mu účelu slouží dodnes. Na
návrh Národního technic-
kého muzea také probíhá ří-
zení o prohlášení objektu
Vý topny Zlíchov za kulturní
památku. 

Náklady počítají i s oběma
předmostími a komplet-
ním technickým a do-

pravním vybavením stavby. Do
druhého kola postoupilo cel-
kem sedm návrhů nového mos -
tu, coby nejlepší byl zvolen ten
zpracovaný ateliéry Tubes
a Ate lier 6. Hodnoticí komise
ocenila to, že návrh odkazuje
na tradici pražských oblouko-
vých mostů bez konstrukce nad
mostovkou a na existenci blíz-
kých kubistických staveb.

Most pomůže
i tramvajím

Most by měl ulevit dopravě
v okolí nábřeží a Radlické ulice,
zároveň by spojil oba břehy Vl-
tavy novou tramvajovou tratí.
Součástí řešení musel být i ná -
vrh nové tramvajové a autobu-
sové zastávky Dvorecký most,

která by byla umístěna na smí-
chovské straně mostu a záro-
veň by měla umožnit přestup
me zi autobusy jedoucími přes

most a tramvajemi jedoucími
po Podolském nábřeží.

„Dvorecký most bude mít vel -
ký význam pro tramvajovou do-
pravu, protože umožní propo-
jení Prahy 4 a Prahy 5. Bude
zárodkem sledované takzvané
jižní tramvajové tangenty, pro-
pojí významné tramvajové tra -
tě od Barrandova a od Modřan
a umožní v systému veřejné do-
pravy realizaci některých vzta -
hů mimo centrální, dopravně
přetíženou oblast města, což je
pro Prahu pozitivní,“ pozname-
nal architekt Roman Koucký
z Institutu plánování a rozvoje
Prahy, který byl členem hodno-
ticí poroty.

Termín zahájení stavby Dvo-
reckého mostu záleží na dalším
jednání s vítězem soutěže
a zpracování projektové doku-
mentace.

Dvorecký most
spojí Podolí se Zlíchovem

Zlepšit dopravu mezi Prahou 5 a 4 by měl nový Dvorecký most.
O jeho podobě už má Praha jasno, dokonce byl už odsouhlasen
vítězný návrh mostu. Ten by spojil břehy Vltavy mezi Podolím
a Zlíchovem a vedle řidičů by ulevil i lidem, kteří cestují
hromadnou dopravou, pomohl by totiž i tramvajové dopravě.
Stát by měl zhruba miliardu korun. 
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bydlení

První etapa projektu top’rezidence Po-
mezí, realizovaná podle návrhu zná-
mého pražského architekta Petra

Bou řila (ABM architekti), nabízí ve čtyřech
čtyřpodlažních domech 90 prémiových by -
tů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách
od 40 do 250 m2 podlahové plochy. Nabídka
bytů je pestrá od přízemních bytů s před-
zahrádkami, po klasické prostorné byty
s bal kony a vrcholem nabídky jsou luxusní
jedno a dvouúrovňové penthousy s velkými
střešními terasami a dech beroucím výhle-
dem na Prahu. 

Všechny byty jsou navrženy jako nízko-
energetické s řízeným větráním s rekupe-
rací tepla a ochlazováním přiváděného
vzdu chu. Vytápění je zajištěno podlaho-
vými konvektory v koupelnách doplněnými
elektrickými rohožemi, penthousy jsou vy-
tápěny teplovodním podlahovým topením.
„Ve standardech bytů jsou kvalitní dřevěné
podlahy a dveře, dřevěná okna zasklená
izolačním trojsklem s venkovními žaluzi-
emi, moderní velkoformátové rektifikova -

né obklady a dlažby, zařizovací předměty
a armatury renomovaných výrobců. Díky
inteligentní elektroinstalaci je možné z jed-

noho místa ovládat topení, rekuperaci, kli-
matizaci (penthousy), venkovní žaluzie“
uvá dí Otto Koval, obchodní ředitel KKCG
Real Estate.

A zároveň dodává: „top´rezidence, je
dnes již zavedená a mezi klienty známá
značka naší kvality projektů. Garantuje
kvalitu lokality, standardů a náš individu-
ální přístup ke klientům.“

V druhé etapě bude realizováno 38 řado-
vých rodinných domů, 5 samostatných vil
a také 56 luxusních bytů, to vše taktéž v lo-
kalitě Prahy 5. Na této etapě se bude podí-
let několik zahraničních i českých ateliérů,
které vzešly z uspořádaného architektonic-
kého workshopu.  Bogle Architects (UK),
sdružení Bauschlager Eberle (AT) / Hni-
lička architekti (CZ), majo architekti (CZ)
společně zrealizují koncept „bydlení v par -
ku“.

Dokončení první etapy je plánováno na
první čtvrtletí roku 2021.

www.top-rezidence.cz/pomezi
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Zaostřeno na Vidouli

s nádhernými výhledy

Máte rádi zdravý životní styl, ale nechcete se vzdát
blízkosti města? Pak zaostřete na pražskou rezidenční
čtvrť Košíře. Na úbočí svahu Vidoule, v ulici na Pomezí,
v přímé blízkosti parku s rozlehlými výhledy na celou
Prahu vzniká místo pro krásné bydlení – top’rezidence
Pomezí.
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● Jak se vám líbí v Bruselu?
Upřímně řečeno, moc Brusel jako město

nevnímám, soustředím se tu hlavně na
práci. Mé dny jsou plné schůzí a vyjedná-
vání a během večerů musím číst podklady
na další dny. Kolegům ode mě chodí e-maily
s úkoly často po půlnoci. Také hodně cestuji
– poměrně dost i do USA nebo do Asie kvůli
vyjednávání o ochraně dat a lidských prá-
vech – takže mi moc času na vnímání Bru-
selu nezbývá. Mám tu ale „svoje lidi“, ko-
legy a přátele, což je důležité pro pocit
domova. Ale přiznávám, že se mi dost stý-
ská po skutečném domově, což je Praha
a Třebíč. Ač spousta lidí nadává na ty davy,
pro mě platí, že projít se v době vánoční
třeba po Staroměstském náměstí, tomu se
nic nevyrovná.
● Po čem se vám tam nejvíc stýská?
Kromě těch procházek po Staroměst-
ském náměstí?

Chybí mi hlavně rodina a přátelé. A vů -
bec lidi a známá česká atmosféra. Přece jen
jsem do Bruselu odešla ve vyšším věku, kdy
je člověk kořeny už hodně zapuštěný do
své země. Občas si vzpomenu na Jana Ne-
rudu a na jeho verš o tom, že „hrouda nohy
víže“. Je zajímavé, že tady v Bruselu cítím
daleko víc to, že jsem Češka. Mám také
možnost Česko hodně propagovat, dělám
to všude při cestách po světě ve svých pro-
slovech a rozhovorech pro média. Na stěně
v mém úřadu, kudy už prošly stovky mini-
strů, velvyslanců či významných mana-
žerů, mi visí dvě velké fotografie Prahy,
Staroměstského náměstí a Pražského
hradu. Často od návštěvníků slýchám:
V Pra ze jsem byl, je nádherná. To jsou pro
mě chvilky hrdosti, ale zároveň se ozve
stesk.

● Co vás na počátku v Bruselu nejvíc
překvapilo?

Byla jsem pozitivně překvapená lidmi,
kteří tu pracují. Jsou tu lidé ze všech zemí
Evropské unie, z různých kulturních pro-
středí, takže je to obohacující. Navíc projít
konkurzem na práci v instituci, jako je Ev-
ropská komise, je nesmírně těžké, takže ti,
co se jim to povede, mají většinou obrov-
skou motivaci a smysl pro disciplínu. Co-
koli, co vzejde z Bruselu, musí odsouhlasit
i Evropský parlament a vlády členských
zemí. Takže to není tak, jak občas slýchám,
že v Bruselu sedí armáda byrokratů, kteří
mají neomezené možnosti regulovat naše
životy. Spolurozhodují všichni, včetně na-
příklad české vlády. Vliv mají i národní par-
lamenty. Proto bych řekla, že Brusel je
hlav ně místo pro spolupráci. Hledají se tu
společná řešení a kompromisy. 
●V posledních měsících v Česku nápad -
ně vzrostla popularita Evropské unie.
Čím to podle vás je?

Řekla bych, že je to výsledek hned něko-
lika faktorů. Jednak je to šok z brexitu. Já
jsem často v Česku a pozoruji, že si hodně
lidí uvědomilo, že naše členství v EU vůbec
není automatické a je potřeba na něm pra-
covat. Také vidím posun k objektivnějšímu
informování o tom, co EU dělá. Snad přece
jen dnes už víc lidí vidí, že společně jako EU
řešíme důležitější věci, které nemůže
zvlád nout jen jedna země. Myslím si, že
velkou roli má i památná věta pana premi-
éra Babiše, že by pro Čechy byla katastrofa
nebýt v EU. Dokáže být vůči EU kritický na-
příklad ve věcech migrace či rozpočtu. Ale
on i jeho vláda chápou existenční význam
EU pro Čechy a srozumitelně to lidem ří-
kají.

● V Česku ale zároveň najdete i lidi,
kteří říkají, že EU je projekt pro elity
a oni sami z ní nic moc nemají…

To je jeden z největších mýtů, který u nás
panuje. Ve skutečnosti lidí, kteří by z EU
nic neměli, moc není. Samozřejmě že jsou
lidé, kteří třeba nemají na to, aby cestovali,
nebo ti, kterým nic neříká studium v zahra-
ničí apod. Ale všichni z ní profitujeme
v každodenním životě. Stačí ráno vstát,
rozsvítit si, umýt se a udělat si snídani.
Proud máme levnější, protože EU zrušila
monopol poskytovatelů energií. Voda
v mno ha regionech prošla čističkami zapla-
cenými i z peněz EU. U potravin máme
díky vnitřnímu trhu EU větší výběr a velká
konkurence tlačí ceny dolů. Teď pracuji na
tom, aby zmizely ošizené výrobky, tedy tak-
zvaná dvojí kvalita potravin. 
● Oblast spravedlnosti spadá také do
vaší kompetence. Co obnáší?

EU má být garantem bezpečnosti, svo-
body a vlády práva. Já, zjednodušeně ře-
čeno, pracuji hlavně pro lidi v nesnázích.
Aby měli všichni zajištěnou rovnost před
zákonem. Vyvíjím tlak na efektivnější
a rychlejší rozhodování soudů a na dobrou
spolupráci justičních orgánů mezi státy
EU. 
● Máte konkrétní příklad?

Zločinci páchají trestné činy bez ohledu
na státní hranice, zneužívají schengenský
bezhraniční prostor nebo digitální prostor.
Jenže policie, prokuratura a soudy operují
na území ohraničeném státními hranice -
mi. Takže jsou v nevýhodě. Snažíme se
tyhle překážky překonávat, například
evrop ským zatykačem. Také se snažím
zrych lit proces rozhodování a svěření dětí
do péče rodičů pocházejících ze dvou růz-

Věra Jourová:
Evropa něco dává každému z nás

Dvojí kvalita potravin, spravedlnost, ochrana spotřebitelů

na internetu nebo boj proti dezinformacím – to jsou

témata, kterým se věnuje česká eurokomisařka Věra

Jourová. V čem nám podle jejího názoru členství

v Evropské unii prospívá, jak se jí žije v Bruselu a co

českého jí schází? „Ač spousta lidí nadává na ty davy, pro

mě platí, že projít se v době vánoční třeba po

Staroměstském náměstí, tomu se nic nevyrovná,“ říká.
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ných států EU. Teď je to pro děti dlouhá
a bolestná procedura. Dělám hodně v boji
proti násilí na ženách a dětech, prosadila
jsem předpisy zaručující lepší podmínky
pro oběti trestných činů, navrhla jsem
zlepšení obrany proti takzvaným šmej-
dům, jak je známe z Česka.
● Téma dvojí kvality potravin je v Česku
hodně sledované. Jak může EU pomoct?

EU obecně hodně chrání nás spotřebi-
tele. Když je ve stejném balení stejné znač -
ky odlišný produkt, je to pro zákazníka za-
vádějící. Navrhla jsem zákon, který by tyto
praktiky zakazoval, a teď mobilizujeme Ev-
ropský parlament a vlády EU, aby zákon
přijaly. A pro obchodní inspekce jsme při-
pravili návod, jak proti těmto praktikám
zakročit už dnes, protože podle mého práv-
ního názoru se to dá už dnes potírat jako
klamání spotřebitele. Potřebujeme, aby po-
sílil i tlak spotřebitelů, třeba aby nekupo-
vali výrobky prokazatelně ošizené.  
● Zmínila jste také ochranu dat. Hodně
lidí v Česku se děsilo nařízení GDPR. Na-
konec se ale žádné drama neodehrálo…

Jasně že ne, protože GDPR je potřebná
a rozumná věc, pokud se ovšem rozumně
aplikuje v praxi. Musíme si uvědomit, že
osobní údaje se dnes používají jako pla-
tidlo, jako peníze. Přitom nesou naši iden-
titu. Dřív bylo normální, že poté, co jste si
na internetu něco koupil, vám záhadně
plni ly e-mailovou schránku nevyžádané
e-maily. Prostě proto, že nebylo zakázané
vaši adresu předat a prodat dál. Bez vašeho
vědomí a svolení. To už teď nelze a hodně

lidí už zaznamenalo úbytek spamů v e-mai-
lech.
● Hodně se GDPR bály úřady a školy…

Vím, že si hodně úřadů, firem nebo třeba
škol dělalo starosti, jestli budou moct uve-
řejňovat fotografie. Ze všech sil jsem se
snažila v médiích mluvit o tom, že je to ne-
smysl, že souhlas bude potřeba jen v mo-
mentě, kdy tam bude uvedeno i jméno či
další údaje. Nemohu se ubránit dojmu, že
tu paniku šířily i rádoby poradenské firmy,
které na zmatku a strachu vydělávaly.
GDPR nám zkrátka dává větší kontrolu nad
tím, co se s údaji o nás děje.

● Velké téma je také ochrana spotřebi-
telů na internetu. Co se podařilo prosa-
dit tam?

Například boj proti internetovým šmej-
dům. Prakticky jde o situace, kdy koupíte
třeba vánoční dárky v zahraničních e-sho-
pech, dejme tomu na Kypru nebo kdekoli
jinde v EU, a dorazí vám vadné zboží nebo
nedorazí vůbec. Proti těm českým šmej-
dům už Česká obchodní inspekce zasaho-
vat mohla, nově má ale každý národní úřad
právo zasáhnout i proti těm z jiných zemí
EU. Od prosince platí, že na ně můžete
přes „ČOIku“ podat stížnost a ta pak může
doménu zrušit nebo k ní omezit přístup. 
● Jak se díváte na konflikt těch, kteří
tvrdí, že z internetu by měly zmizet pro-
jevy nenávisti, a těch, kteří říkají, že je
to cenzura?

O cenzuru vůbec nejde. Jde jen o to, že
pravidla, která platí v reálném světě, mají
platit i online – tam, kde to dává smysl. Ne-
legální projev nenávisti je jedním z pří-
kladů, kde by mělo toto platit. Když na
stěnu domu namaluji hákový kříž, tedy
symbol zakázaný zákonem, bude odstra-
něn. Musí tomu tak být i v online prostoru.
Kolem toho domu projde několik desítek či
stovek lidí, zatímco v online prostoru to
může vidět za krátkou dobu i milion lidí.
Mimochodem, podílela jsem se velmi ak-
tivně na boji proti radikalizaci ze strany
Islám ského státu, který dokázal digitální
komunikaci velmi účinně a masivně využí-
vat. Domluvili jsme se s hlavními IT společ-
nostmi, jako je Facebook nebo YouTube, že
pokud je jim takový nelegální obsah signa-
lizován, měly by ho analyzovat a případně
jej odstranit. U teroristického obsahu po
nich chceme, aby ho odstranily do hodiny.
Přeji si, aby tyto giganty samy braly zodpo-
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Vánoční nabídka
předplatné
+ tričko

objednávejte na
www.sorry.cz

PrDeL

KAREL HOHL
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vědnost za to, co se děje na je-
jich platformách.
● Vy také vyjednáváte s Face-
bookem – o čem přesně?

Facebook o nás ví hodně.
Face book si vede, přeneseně ře-
čeno, o každém ze svých uživa-
telů složku. Tahle složka je
navíc v porovnání se starými
složkami tajných služeb mno-
hem dokonalejší, protože ty in-
formace o sobě jí dáváme ne-
zprostředkovaně neustále my
sami. Zatímco společnost Face-
book spoustu lidí spojila a pro
spoustu Čechů je také zábavou,
skandál Cambridge Analytica
nám ukázal, že naše informace
z Facebooku mohou využít ti,
kteří se snaží manipulovat s na-
šimi politickými názory a také
využít našich obav, strachů
a intimních informací o nás.
Takže s nimi spolupracujeme,
aby se skandál Cambridge Ana-
lytica znovu neopakoval a aby
se všichni uživatelé Facebooku
mohli cítit bezpečněji a porozu-
mět rizikům, jež některé jejich
aktivity nesou.

● S blížícími se jarními vol-
bami do Evropského parla-
mentu se mluví o manipulaci
a dezinformacích. Bojíte se
ně kdy, že nás připraví o de-
mokracii?

Snažím se proti tomuhle hrů-
znému scénáři dělat maxi-
mum. Dobrá zpráva je, že si
posky tovatelé internetového
obsa hu svou odpovědnost uvě-
domují. Nechtějí být prosto-
rem, kde se šíří lži a manipuluje
v neprospěch demokracie, díky
které i oni mohou existovat
a vydělávat.  
● Co proti manipulaci ve vol-
bách děláte?

Navrhli jsme volební balíček,
který zahrnuje řadu kroků. Na-
příklad větší transparentnost –
aby bylo jasně vidět, kdo je za
politickou reklamou. Aby bylo
lépe poznat, zda pochází od po-
litické strany nebo třeba ze
strany ruských trollů či jiných
zdrojů zevnitř i zvenčí státu.
Také sestavujeme síť lidí z kaž -
dé země EU, aby si mohli vymě-
ňovat informace o osvědčených

postupech a aby se mohli rychle
a navzájem varovat. Posledním
pilířem je posílení kapacit ky-
berbezpečnosti, abychom se
mo hli lépe bránit. 
● Už jste oznámila, že chcete
být komisařkou i v dalším ob-
dobí a máte i podporu vlády.
V čem vidíte největší přínosy?

Může být velmi praktické,
když země nominuje stejného
komisaře po dvě období. Každý,
kdo tam přijde, se samozřejmě
nějakou dobu rozkoukává a učí.
Takže když jste tam podruhé,
jste už prostě profík a tak se na
vás dívají. Máte šanci získat dů-
ležité portfolio a mít větší vliv.
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■ Funny Sassy je unikátní
salón se službami pro děti.
Kadeřnictví, manikúra,
pedikúra i oslavy narozenin na
jednom místě.
■ Máme individuální prodětský
přístup s ohledem na věk,
povahu a náladu dítěte. Všem
našim zákazníkům nabídneme
více než jen samotnou službu.
■ Máme speciální dětská
křesla pro ty nejmenší, u nichž
děti mohou sledovat pohádku.
Starší děti se budou bavit při
hře na Xboxu. Všechny děti
odměníme na závěr malou
pozorností.
■ Používáme výhradně
profesionální přírodní
kosmetiku na vlasy i pokožku.

Pražské služby
jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi
v nakládání s komunálním odpadem a jeho
odstraněním.

Hledáme vhodné kandidáty na pozici:

ŘIDIČ SPECIÁLNÍHO VOZU NAD 7,5T (MYČKA)
Pracovní náplň:
• řízení speciálního vozidla nad 7,5t, 
• mytí a rozvoz nádob na odpad,
• odvoz odpadu od občanů a firem.
Požadujeme: 
• řidičské oprávnění sk. C,
• profesní průkaz řidiče,
• paměťovou kartu,
• dopravně psychologické testy,
• časovou flexibilitu, spolehlivost a bezúhonnost.
Mzdové ohodnocení:
20 000,- až 35 000,-Kč/měs. Výše mzdy je závislá na množství a charakteru
odvedené práce a poskytnutých příplatcích (směnnost, práce přesčas aj.)
Kontakt:
Praha 5, Ke Kotlářce 4 – Zbyšek Pazdera, tel. 736 518 278 (6,00–14,00 hod.)

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek: 15 tis. Kč,
• 5 týdnů dovolené, 
• stravenky,
• volnočasové poukázky Flexipassy, 
• příspěvek na penzijní připojištění,
• a další zaměstnanecké benefity.
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
E-mail: personalni@psas.cz

Funny Sassy, Galerie Butovice, Radlická 118, 158 00 Praha 5
www.funnysassy.cz, facebook.com/FunnySassy, tel.: 727 946 008

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

Akumulátorová sluchadla,
která nepotřebují baterie
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luštění

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 12: ‚‚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.

INZERCE V5-1215

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.



vánoce

INZERCE V5-1224

NÁŠ TIP: ODLETY Z PRAHY
Cayo Coco 8 dní odlet 14. 1. 19 Melia 5* all inclusive  
Cayo Largo 8 dní odlet 14. 1. 19 Pelicano 4* All inclusive  
Havana 8 dní odlet 14. 1. 19 Grand Caribe 3* All inclusive  
Varadero 8 dní odlet 14. 1. 19 Roc Barlovento 4* all inclusive  

www.vivu.cz

Vánoce se blíží,
nezapomeňte na zvyky a tradice

Vánoční stromek voní v po koji, na podnose je připravené lákavé
cukro ví a děti už se nemohou dočkat, až dostanou dárky. Vánoce
jsou magickým časem, bez tradic by se ale neobešly. Připomeňte si
pár zvyků, které dělají Vánoce Vánocemi.

Večeře
Většina českých domácností

si nedovede představit ště -
drovečerní menu bez rybí po-
lévky a bram borového salátu,
na nějž existuje bezpočet re-
ceptů. Ingre dience, které do něj
(ne)pa tří, jsou v rodinách občas
jablkem sváru. K němu je nej-
častější přílohou obalovaný ka -
pr nebo řízek. Často se na svá-
teční tabuli objevuje třeba
i vinná klobása. Naši předci sla-
vili mnohem skromněji, neměli
třeba ve zvyku ani prostírat na
stůl ubrus, ten se až do 18. sto-
letí používal jen v bohatých ro-
dinách. V rozích stolu nesměly
chybět pecen chleba, aby rodina
měla co jíst, ošatka s úro dou,
zbytky pro slepice a další do-
mácí zvířata a peníze. Jedla se
třeba luštěninová polévka, hub-
ník, kaše, čerstvé, sušené či va-
řené ovoce a samozřejmě vá-
nočka.

Rostliny
V domácnosti by nemělo chy-

bět zavěšené jmelí. Vybírat lze

ze spousty barevných kombi-
nací, které mohou vhodně do-
plnit vaši vánoční výzdobu.
Opravdové jmelí by ale mělo být
zelené, a navíc darované, pro-
tože jmelí má zaručit štěstí, a to
si koupit nelze. Nezapomeňte
se pod jmelím políbit a po kaž-
dém polibku utrhnout jednu bo-
bulku. Poslední bobulka zna-
mená poslední polibek a láska
z domu neodejde. Tradice zavě-
šeného jmelí sahá až ke Kel-
tům, původně šlo o strom, z je -

hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. A za to se „potomci“ stro -
mu prý tak styděli, že raději se-
schli do drobných keříků.
Vy zdobit domácnost si můžete
také vánoční hvězdou neboli
pryšcem nádherným. Rostlina
pochází z Mexika, kde pověst
vypráví o dívce, která neměla
prostředky na to, aby dala Ježí-
šovi dárek na oslavu jeho naro-
zení. Dostala andělskou radu,

aby před oltář položila plevel,
z toho vyrašily karmínové kvě -
ty. Tvar hvězdy z listů prý sym-
bolizuje betlémskou hvěz du. 

Jesličky
Tahle tradice se v mnoha ro-

dinách drží dodnes a někde ma -
jí jesličky pro rodinu ohromnou
cenu, protože je vlastnoručně
vyřezal třeba prapraděda. Sa-
mozřejmými postavami je Sva -
tá rodina, Panna Maria a svatý
Josef, kterým ve chlévě leží čer-
stvě narozený Ježíšek. Chybět
nemohou přicházející dárci,
pas týři a samozřejmě tři krá-
lové, ale ani oslík, vůl nebo ovce
a také anděl provolávající „Slá -
va na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle“. V Čes -
ku je betlemářská tradice velmi
bohatá.

Historie říká, že za vznikem
tradice dřevěných, kamenných,
papírových a dal ších jesliček
stálo přání Františka z Assisi
zobrazit vý jev z Betléma, proto
v jeskyni na vr cho lu kopce
uspořádal výjev narození Páně.
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servis

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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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

SEŘÍZENÍ
plastových oken

a
balkonových dveří

Tel: 733 720 950
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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

Na každém stanovišti bu -
de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném

ča sovém úseku dle harmono-
gramu. Po uplynutí této doby

bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém sta-
novišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat uklá-
dání odpadu. 

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. Poslední odvoz bude
pro bíhat vždy v sobotu v odpo-
ledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.

Do kontejneru je možné od-
ložit starý nábytek, koberce
a li nolea, zrcadla, umývadla,
va ny a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předmě ty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-
padu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje a obaly od
nich), bioodpadu, stavebního

Kontejnery společnosti
Regios

Kontejnery společnosti
Pražské služby

14.–15. 12.
■ Ke Smíchovu
■ Na Pomezí (u č. 4)

21.–22. 12.
■ Nádražní (proti č. 68)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

28.–29. 12.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Svornosti x Pod Tratí

10. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Železničního mostu x Ná-
dražní

11. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Dívčích hradů x Tetínská
■ Kroupova x Kutvirtova

12. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská
■ Hlubočepská x K Dalejím

13. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Vrchlického x Starokošířská
■ Smrčinská x Na Císařce

14. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)

17. 12. 14.00–18.00 hod.
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)
■ U Blaženky x Na Provaznici

18. 12. 14.00–18.00 hod.
■U Sm. hřbitova x K Vodojemu
■ Zdíkovská x Libínská

19. 12. 14.00–18.00 hod.
■ V Klukovicích x Bublavská
■ V Remízku x Voskovcova

20. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží
■ Holubova x Pechlátova

21. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova
■ Butovická x Mezi Lány

27. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Holečkova
■ Pražského (č. 608)

28. 12. 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
■ Trojdílná x U Cibulky

odpadu, pneumatik, elektro-
spotřebičů, televizorů a PC mo-
nitorů, počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.
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ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 
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Doma je tam, 
kde vám rozumí!

SLEVA 25 % 
na kompletní dioptrické brýle 

SLEVA 30 % SLEVA 25 % 
avního parku

  

HOMEPARK Zličín
Skandinávská 15a, 155 00 Praha 13

TIP z VÁNOČNÍHO 
KATALOGU

SLEVA 10 % 
na CEL  

Televizor 

 
matrací 

Rozdáváme vám 
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