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Baví mě práce s lidmi

INZERCE V5-0115

*

Nově otevřené měřící centrum v Praze 6 – Dejvicích. Pro změření se prosím objednávejte na tel. 606 088 857

editorial
Vážení čtenáři,
doufáme, že jste do nového
roku vstoupili plni elánu
a zvědavosti na to, co vás
čeká. Budeme vám opět přinášet aktuální zpravodajství
z páté městské části z oblasti
politiky, dopravy, školství,
kultury nebo třeba sportu.
Na tom, co si přečtete na
stránkách magazínu Vaše 5,
se můžete podílet i vy. Posílejte nám do redakce témata,
která vás zajímají a na která
jste zatím nedostali odpověď,
dávejte nám tipy na zajímavé akce, které pořádáte a na
nichž se mohou lidé potkat a seznámit, řekněte nám jednoduše, co vás na pětce těší a co trápí. V tomto čísle vám přinášíme celou řadu volnočasových tipů. I když je zima
„v plném proudu“, dějí se na pětce zajímavé akce, vyberte
si a zažijte něco zajímavého. Z titulní strany magazínu se
na vás dívá mladý herec Jacob Erftemeijer. Všestranně talentovaný herec, režisér a hudebník se narodil v Nizozemsku, od čtyř let žije v Praze. Začal se zabývat také režií a podílel se na vzniku mnoha inscenací jako dramaturg či autor
hudby. Přejeme vám, aby pro vás letošní rok byl úspěšný
a splnilo se vám vše, po čem toužíte.
Vaše Zuzana
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Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
www.vase5.cz
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aktuality

Vítězové soutěže

Pětka má
Pečovatelku roku

zahrají na Smíchově
oncert vítězů soutěže Talent Prahy 5 je naplánován na 30. ledna,
konat se bude od 19.00 hodin v Národním domě na Smíchově. Hudebníci se
utkávají ve třech kategoriích, a to do 15 let,
starší 15 let a v kategorii Mimořádný ta-

K

lent, která je určena studentům konzervatoří. Na koncertě zazní pod taktovkou jednoho ze zakladatelů soutěže a dirigenta
Leoše Svárovského například skladby Antonia Vivaldiho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho nebo Dmitrije Šostakoviče.

PŘIPRAVILA RED

Bruslení

V

Do poloviny března je také možné si zabruslit na kluzišti pod širým nebem na smíchovském náměstí 14. října. Bruslí se tady
vždy od 10.00 do 21.00 hodin a zdarma.
Pro návštěvníky je k dispozici půjčovna
bruslí.

Další ročník

S

estý ročník turnaje SENzačníchSENiorů ve stolním tenise se bude
konat v Komunitním centru Prádelna, a to 28. a 30. ledna. Sportovní
klání pořádají sami senioři v koordinaci
s pracovníky komunitního centra.

Š

Plavání
pro seniory

Senior akademie
edmý roční Senior akademie se bude
konat v páté městské části. Jde o cyklus přednášek z oblasti prevence
kriminality, projekt je určen pro seniory
s trvalým bydlištěm v Praze 5. Přednášky
jsou zaměřeny na prevenci kriminality,
ochranu života, zdraví a majetku a jejich

P

Turnaj
senzačních seniorů

na stadionu Bronzová
eřejné bruslení pokračuje na stadionu Bronzová. Školní zimní stadion
je v provozu od pondělí do pátku
vždy od14.30 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.

ečovatelkou Prahy 5 za minulý
rok se stala Zdena Davidová, která působí v rámci terénní pečovatelské služby. Nominováno bylo šest pečovatelek, které pracují ve střediscích
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci, v terénní pečovatelské službě, v domě s pečovatelskou službou a v odlehčovacím pobytovém zařízení.

součástí jsou i praktické ukázky, promítání
instruktážního ﬁlmu či i diskuse, ale i zajímavé exkurze. Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat jednou týdně od února
do května, zájemci se mohou obrátit telefonní číslo 257 000 265 nebo přijít v pondělí a ve středu na radnici.

lavání pro seniory za zvýhodněné
vstupné v Aquaparku Barrandov
pokračuje. Zaplavat si díky tomu
mohou obyvatelé pětky, kteří jsou
starší 60 let a mají trvalý pobyt v páté
městské části. Vyzvednout si plaveckou
kartu lze každé pondělí a středu.

P
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RYCHLÝ
INTERNET

BONUSY
PRO KAŽDÉHO

CHCI TO

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše
je bez závazk, chyták i jiných kliek! Zmnit operátora je
s námi jednoduché a bez dalších náklad. Pro bezproblémový
pechod získáte od nás internet na 6 msíc zdarma.
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

CHYTRÁ
20/20 Mb/s
TELEVIZE

INFO@PE3NY.NET

200 K

LEVNÝ
TELEFON
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222

volný čas

Když se pravda měnila v krev
Výstavu o vyšetřovacích věznicích Státní bezpečnosti
pojmenovanou Když se pravda měnila v krev… Vyšetřovací
věznice StB v prvním desetiletí (1946-–1956) pořádá Střední
odborná škola Drtinova ve spolupráci s policií, Úřadem
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV a Kabinetem
dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky.
vidění je expozice do
20. února v aule školy ve
druhém patře. Protože
je však umístěna přímo ve školní budově, je třeba si návštěvu
předem domluvit, a to na telefo-

nu 257 323 57, nebo e-mailem
sekretar@stredniskoladrtinova.cz.
Vystavené panely dokumentují politické a právní podmínky
ke zřízení Státní bezpečnosti

(StB), její organizaci a činnost
ve vyšetřovacích věznicích, zřízených v Praze, ve Valdicích,
v Brně, ve Znojmě a v Uherském Hradišti v letech 1946 až
1956.

Životy
siamských dvojčat
30. ledna

zi lidmi, kteří mají stejný sen.
Je třeba se předem přihlásit
na e-mailu terezamatouskova@post.cz. Kurz je vhodný
pro zájemce ve věku 15 až 20
let.

ských pokračuje výstava pojmenovaná Století trampingu. Vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom,
jak ovlivnilo podobu české populární kultury, umění a sportu. Autoři výstavy připomínají,
že počátky trampingu bývají
kladeny do doby kolem roku
1918. Během následujících desetiletí se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil
životy desetitisíců lidí. Výstava
představuje celý tento fenomén
i jeho proměny.

K

■ První divadelní adaptaci zatím posledního stejnojmenného románu Irvina Welshe,
autora legendárního Trainspottingu, Pohlavní životy siamských dvojčat, uvede v lednu
MeetFactory. Představení se
bude konat 30. ledna.

Počítačové kluby
30. ledna
■ I v roce 2019 se zájemci
z řad seniorů mohou naučit
s počítačem. Smíchovská knihovna pokračuje v pořádání oblíbených PC klubů. Zaměřují se
na základní dovednosti a především na poznání práce na PC,
používání e-mailu i elektronického katalogu knihovny. Kurz
je určen pro předem přihlášené, informace získáte na telefonním čísle 222 315 600.

Literární dílny
31. ledna
■ Literární dílny s Terezou
Matouškovou, které i letos pořádá smíchovská knihovna,
jsou určeny pro všechny, kteří
si píšou do šuplíku, touží vydat
knihu a chtějí se dozvědět něco
víc o tvůrčím psaní. Na kurzu si
zkusí pár kreativních úkolů me-

Příběh
zlíchovské sklárny
10. února
■ Výstavu Inwald: Příběh zlíchovské sklárny připravila
smíchovská galerie Portheimka, k vidění zde bude do
17. února. Sklárna Inwald, jejíž
výrobky nejenže byly součástí
mnoha českých domácností,
ale zároveň se vyvážely do celého světa, sídlila před stoletím
na území Prahy 5. Podnik založený v 70. letech 19. století inženýrem a podnikatelem Josefem Inwaldem významně
přispěl k věhlasu českého skla.
Výstava přibližuje historii
sklárny Inwald jak ukázkami
její produkce, unikátními dobovými fotograﬁemi, ilustrujícími
každodenní fungování proslulé
značky či pracovní podmínky
zaměstnanců, tak i dobovými
ﬁlmovými reklamami a mapou
lokality.

Století trampingu
15. února
■ Ve smíchovském Historickém muzeu v letohrádku Kin-

Jak autoři výstavy připomínají, právě v těchto vybraných
věznicích StB a ve věznici vojenského obranného zpravodajství v Praze docházelo k používání krutého násilí při
provádění výslechů podle návodu sovětských bezpečnostních poradců. „Na základě vynucených
přiznání
byla
vykonstruována obvinění a posléze obžaloby, o kterých rozhodoval Státní soud. Mnohé vyšetřované osoby se rozsudku
nedočkaly z důvodu náhlého
úmrtí za nevyjasněných okolností nebo sebevraždy.“

Andy Warhol's
Night Vol. I
22. února
■ We Are Relentless uvádí:
Andy Warhol's Night Vol. I.
Tak se jmenuje vzpomínání na
Andyho Warhola, které je naplánováno na 22. února, kdy si
svět připomíná jeho úmrtí. Na
pětce se bude vzpomínat
v MeetFactory, a to od 19.
hodin. Pořadatelé slibují, že se
bude slavit Warholův odkaz „ve
stylu, kterej by mu byl vlastní“.

Literární hrátky
22. února

Ženy a muži
v českých dějinách
27. února

■ Literární hrátky je název interaktivního pořadu pro děti
a rodiče, který pořádá pobočka
pražské knihovny na Lužinách.
Příchozí se mohou těšit na hrané pohádky, kreativní aktivity,
hravé cvičení a mnohé další.
Akce v knihovně je vhodná pro
děti ve věku od dvou do pěti let
v doprovodu dospělých. Je však
třeba se na ni předem registrovat na adrese martina.jancekova@mlp.cz, telefonicky na čísle
770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.

■ Oblíbený cyklus Ženy a muži v českých dějinách pokračuje 27. února v knihovně Ostrovského. Přednášky mají za
cíl představit vybrané osobnosti našich dějin a věnují se
i těm z našich předků, kteří nejsou notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. V únoru se bude mluvit o Petru
Chelčickém, v dubnu o Alžbětě
Lucemburské a Albrechtu
Habsburském a v červnu se dozvíte zajímavosti ze života
Hynce Ptáčka z Pirkštejna.

Pořádáte akci v Praze 5?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
www.vase5.cz
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aktuality

Participativní
rozpočet páté městské části
átá městská část se chystá spustit
další ročník participativního rozpočtu, ten nabízí veřejnosti možnost
podílet se na tom, jak bude použita část
ﬁnančních prostředků městské části. Odstartovat by měl v první polovině února.
Výsledky loňského participativního rozpočtu ukazují, že lidé mají velký zájem

P

o bezpečnost v městské části. Na první dvě
místa totiž hlasující vynesli projekt pro
zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Svornosti na Smíchově. Třetí byl nápad na
vznik místa pro setkávání na Dívčích hradech i obnova vinice sv. Kristýny na Buďánkách nebo naučná trasa vedoucí po Cibuleckém lese v Praze 5 – Košířích.

Nový most pro pěší
a cyklisty u stanice metra
ový most mohou využívat lidé u stanice metra Nové Butovice, spojuje
úroveň vstupu do metra s pěším koridorem směrem k poliklinice a Úřadu
městské části Prahy 13. Chodci a cyklisté
se na most vrací po osmi měsících od demolice původního mostu. Kompletně bude
stavba hotova v březnu. Původní most pro

N

chodce a cyklisty byl uzavřen loni v dubnu
kvůli jeho havarijnímu stavu. „Budou pokračovat další práce na ploše pod mostem.
Opravíme také navazující chodníky, osvětlení a odvodnění. Kompletně dokončený
bude most do konce března,“ uvedl generální ředitel Technické správy komunikací
Petr Smolka.

Uzavírka v ulici
Pod Vavřincem
o 3. února musejí řidiči počítat
s uzavírkou ulice Pod Vavřincem. Jde o úplnou uzavírku komunikace, ke které bylo přistoupeno
kvůli probíhajícím stavebním pracím.
Objížďka je vedena přes ulice Ohradská
a Novoveská.

D

Ocenění pro
záchranáře
trnáct příslušnic a příslušníků
integrovaného záchranného systému, tedy policie, městské policie a hasičského sboru, kteří působí
v Praze 5, bylo oceněno záslužnou medailí Rady Prahy 5. Odměněni byli za
vzorné plnění služebních povinností
nebo za mimořádný čin, tím může být
záchrana života nebo osobní aktivity
mimo službu vymykající se rámci běžné služby.

Č

Výhled na Prahu,
který Vás okouzlí
Na Prahu se můžeme koukat z Petřínské
rozhledny, Žižkovské věže, Riegrových
sadů a brzy také ze svého bytu na úpatí
Vidoule. Vzniká zde místo s krásným
bydlením – top’rezidence Pomezí.
rvní etapa projektu top’rezidence Pomezí, realizovaná podle návrhu známého pražského architekta Petra
Bouřila (ABM architekti), nabízí ve čtyřech
čtyřpodlažních domech 91 prémiových bytů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách
od 40 do 250 m2 podlahové plochy. Vrcholem nabídky jsou dvouúrovňové penthousy
s velkými střešními terasami a výhledem
na Prahu.
Všechny byty jsou navrženy jako nízkoenergetické s řízeným větráním s rekuperací tepla se zvlhčováním a ochlazováním

INZERCE V5-0105
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přiváděného vzduchu. Vytápění je
zajištěno podlahovými konvektory
v koupelnách doplněnými elektrickými rohožemi, penthousy jsou vytápěny
teplovodním podlahovým topením. „Ve
standardech bytů jsou kvalitní dřevěné
podlahy a dveře, dřevěná okna zasklená
izolačním trojsklem s venkovními žaluziemi, moderní velkoformátové rektiﬁkované obklady a dlažby, zařizovací předměty

a armatury renomovaných výrobců. Díky
inteligentní elektroinstalaci je možné z jednoho místa ovládat topení, rekuperaci, klimatizaci (penthousy), venkovní žaluzie“
uvádí Otto Koval, obchodní ředitel KKCG
Real Estate.
www.top-rezidence.cz/pomezi

doprava

Na Pražský Semmering

se vrátily vlaky
„P

o dlouhé výluce se
vrací vlaky z Hostivice na svou pravidelnou trasu přes Smíchov na
pražské hlavní nádraží,“ okomentoval ukončení výluky ředitel ROPID Petr Tomčík.
Obnovy se dočkaly také zastávky Žvahov i Stodůlky. Jsou
zde nová nástupiště, osvětlení
i informační systém pro cestující. V rámci oprav vznikla nová

zastávka v Jinonicích u stanice
metra. „V místech původního
nádraží Jinonice už vlaky zastavovat nebudou, zastávka se
posunula mnohem blíž k metru, přímo k areálu nových kanceláří a bytů, které vyrůstají
v Jinonicích místo bývalé továrny Waltrovka,“ uvedl Jakub Goliáš, ředitel regionálního obchodního centra ČD pro Prahu
a Středočeský kraj.

Oba historické mosty prošly
kompletní rekonstrukcí. Mostní
klenby byly opraveny a sanovány, poškozené římsové kameny byly nahrazeny a osadilo
se nové ocelové zábradlí.

Mosty jsou chráněny
Na kratším mostě, který
překlenuje trať ze Smíchova do
Rudné u Prahy, byla vyměněna
ocelová konstrukce. Práce však

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIE

Více než tříměsíční výluka vlaků na trati Praha-Smíchov –
Hostivice, která je známá jako Pražský Semmering, skončila na
sklonku loňského roku. Probíhala zde rekonstrukce dvou
památkově chráněných mostů přes Prokopské údolí a Dalejský
potok.
budou pokračovat, je třeba pracovat ještě na zdivu opěr a pilířů a sanaci trhlin ve zdivu kleneb a pilířů. Veškeré stavební
práce na obou mostech skončí
do poloviny letošního roku.
Pokud by k opravám nedošlo,
musela by se na nich pravděpodobně velmi brzy snížit rychlost. Mosty jsou památkově
chráněny, na opravy tak dohlíželi památkáři.

Ceny nemovitostí narazily na strop,

přelomem nového roku
prorazila cena bytu za
metr čtvereční v Praze
stotisícovou hranici. Zastavila
se až na aktuální hodnotě
104 100 korun za metr čtvereční. Podle ekonomů se to projeví na ochotě lidí nakupovat.
„Překonání této psychologické
cenové hranice přinese ochlazení reálné poptávky,“ říká Mar-

S

tin Dočekal, ekonom a šéfredaktor prestižního časopisu Proﬁ
Poradenství & Finance. Podle
údajů Hypoteční banky navíc už
výrazně zpomalil růst cen rodinných domů na 6,2 procenta.
Zpomalení zaznamenal i hypoteční trh, který už zareagoval
na restriktivní opatření České
národní banky. Zvýšení úrokových sazeb a přísnější pravidla

pro poskytnutí hypoték podle
informací hypotečních bank dopadlo na více než desetinu žadatelů o hypotéku. „Uzavřením
přítoku levných peněz z hypoték na trh ČNB jako jediná reálně brzdí poptávku po drahém
bydlení. To přinese určité ochlazení schopnosti lidí nakupovat
cokoliv,“ dodává ekonom Dočekal.
„Navíc se blíží doba, kdy budou reﬁxovat úroky hypoték
lidé, kteří si je brali v době nejnižších sazeb. Splátky jim mohou vyletět i o několik tisíc korun. Na trhu se tak objeví byty
a nemovitosti lidí, kteří nezvládnou splácet své závazky,“ říká
Dočekal.
Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-

nější doba na prodej nemovitostí je teď. Jejich ceny už významně neporostou. Kdo neprodá teď, může prováhat
nejvhodnější dobu na prodej nemovitosti,“ řekl Jindřich Smrčina z realitní kanceláře Vilém
reality. Rozhodně je dobré se
vždy poradit s odborníkem pro
danou oblast. Můžete například
využít bezplatnou poradnu Vilém reality na tel.: 604 755 473,
kde vám ochotně poradí

www.vase5.cz
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Ceny bytů v Praze prolomily hranici
100 tisíc korun za metr čtvereční. Na
maximu jsou i ceny ostatních nemovitostí,
růst cen zpomaluje. Na trhu ubývá lidí
ochotných a schopných nemovitosti
nakupovat. Naopak je ideální doba pro
prodej jakékoliv nemovitosti.

PŘIPRAVILA RED, FOTO PIXABAY

trh čeká postupné ochlazení

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ, JOHANA NOVOTNÁ, ADAM STEINWICHT, ARCHIV ŠVANDOVA DIVADLA

osobnost Prahy 5
Všestranně talentovaný herec, režisér a hudebník Jacob
Erftemeijer se narodil v Nizozemsku, od čtyř let žije
v Praze. Již během studií na Pražské konzervatoři
a Divadelní fakultě Akademie múzických umění hostoval
na mnoha divadelních scénách. Začal se zabývat také režií
a podílel se na vzniku mnoha inscenací jako dramaturg či
autor hudby. O hudbu se zajímá i mimo divadlo, sám ji
aktivně provozuje. Od roku 2015 je Jacob Erftemeijer
členem souboru Švandova divadla na Smíchově, kde mimo
jiné hraje v inscenaci Bratr spánku hlavní roli
talentovaného mladíka, který vyrůstá v zapadlé alpské
vesnici mezi lidmi, kteří pro jeho výjimečnost nemají
špetku pochopení.

Ve hře
Obraz Doriana Greye

Jacob Erftemeijer:

Baví mě práce s lidmi
● V nové inscenaci Švandova divadla
ztvárňujete postavu Johanese Eliase Adlera, talentovaného mladíka, obdařeného fenomenálním sluchem a citlivostí,
který se zamiluje do sestřenice Elsbeth
a rozhodne se pro svou lásku už nikdy
nespat. Jak jste se na tuto roli připravoval?
Na roli Eliase jsem se připravoval hlavně
tím, že jsem si přečetl román Bratr spánku.
To mi nejvíc pomohlo se nějak Eliasovi přiblížit, protože ten román je moc dobře,
velmi barvitě napsaný a člověk tak nejlíp
pronikne do Eliasova světa.
● Co je pro vás při zkoušení nejdůležitější? Text hry, role nebo třeba porozumění s režisérem a kolegy?
Určitě je pro mě nejdůležitější porozumění si s režisérem. Látka je také důležitá,
ale hlavní je, abychom se společně dohodli
na tom, jak ji budeme interpretovat. Takže
asi nejdůležitější zůstává práce s režisérem a s celým kolektivem.
● Kromě toho, že v Bratru spánku hrajete hlavní roli talentovaného hudebníka, jste zároveň spoluautorem hudby
k představení. A hudbě se sám také aktivně věnujete. Je vám ještě v něčem postava mladého Eliase blízká? Snažíte se
třeba promítnout do svých rolí své životní okamžiky?
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Tomu se asi člověk neubrání. Musím čerpat z toho, co jsem zažil. A já to tak mám,
že většinou u nové postavy hned vidím jisté
paralely se svým životem. Stejně tak je to
u Eliase, ale o co jde konkrétně, to si rád nechávám pro sebe...
● Co pro vás znamená premiéra, trpíte
trémou, býváte nervózní?
Určitě ano. Většinou trému mám, ale tu
zdravou, ne, že mě úplně převálcuje. Asi je
až nezdravé, když člověk trému nemá, to
je pak takové podezřelé. Premiéra je většinou vrchol celého procesu zkoušení, kdy
jsme dva tři měsíce všichni zavření ve zkušebně. Potom ale zase bývá takový zvláštní
smutek, asi jako po táboře, když se člověk
vrátí domů a najednou by tam chtěl být
zpátky...
● A čím je pro vás derniéra?
To je zase konec. Konce ale musí být, aby
se mohlo jít dál. Nemám rád, když se stane,
že člověk neví o tom, že hraje derniéru. Pro
mě je důležité moct se s představením rozloučit.
● Členem souboru Švandova divadla
jste od roku 2015. Jak dobře znáte Smíchov a okolí, našel jste si tu místa, která
jste si oblíbil, kam rád zajdete?
Skvělý je určitě nedaleký Petřín nebo
Kinského zahrady, které jsou také blízko
našeho divadla. Krásná zeleň, kam člověk

může utéct a trochu si odpočinout. Jinak
mám rád třeba z těch nejbližších podniků
Jazz Dock, který je kousek od Švandova divadla.
● Narodil jste se v Nizozemsku, váš tatínek tam stále žije, vy jste ale vyrůstal od
čtyř let v Čechách. Jak dobře znáte svoji
rodnou zemi, jezdíváte tam?
Jezdím do Holandska každý rok na
prázdniny.
● Zajímáte se také o nizozemskou kulturní scénu, divadlo?
To jsem začal poznávat teprve nedávno.
Zatím jsem neměl moc šancí tam divadlo
poznat. Vlastně až tohle léto jsem byl na
letním divadelním festivalu, tuším Parade
se jmenuje, a je to vlastně taková obdoba
naší Letní Letné. Na tom festivalu jsem měl
možnost poznat víc divadelních společností a vytvořit si tak trochu obrázek.
● Kdy se u vás projevila láska k umění?
Chodil jste jako dítě do divadla nebo nějakého dramatického kroužku?
Jako malý jsem chodil do Dětské opery
Praha. Dotáhla mě tam tak trošku maminka, která si pamatovala, že její táta chtěl
být herec, ale nikdy se mu to nepoštěstilo.
No a já jsem holt byl takové divoké dítě, tak
to se mnou zkusila a fungovalo to.
● Podporovala vás rodina, když jste se
rozhodl jít studovat konzervatoř, nebo

osobnost Prahy 5
vás od umělecké dráhy příbuzní spíše
zrazovali?
Nejdřív mi tak trochu bránili, abych šel
studovat na konzervatoř, ale když jsem se
tam pak dostal, tak už mě podporovali.
A podporují mě až do dneška. Za což jsem
jim moc vděčný.
● Vystudoval jste Pražskou konzervatoř
a poté ještě DAMU. Jak vzpomínáte na
svá studentská léta, přinesla vám studia
to, co jste očekával?
Tím, že jsem šel studovat ještě i na
DAMU, jsem si tak trochu prodloužil mládí.
Vznikla spousta krásných přátelství a získal jsem hodně zkušeností. Potkal jsem se
se skvělými profesory, z nichž bych vyzdvihl, budiž mu země lehká, Michala Pavlatu.
● Měl jste nebo pořád máte nějaké herecké vzory?
Ano, jeden takový určitě býval, a byl to
Boris Rösner. Ač jsme se nikdy nesetkali,
vždycky na mě působil jako velký vzor.
● Již během studií jste hostoval jako
herec v několika divadlech, začal jste se
ale věnovat i režii, dramaturgii a také
psát hudbu k inscenacím. Co vás nejvíc
baví, naplňuje a které činnosti byste se
chtěl věnovat v budoucnu nejvíc?
Nejspíš té režii. Baví mě práce s lidmi,
právě ta je pro mě vlastně asi nejvíc naplňující. Když ti lidé, které režíruju, rádi
hrají, všichni jako celý kolektiv si rozumíme a naše práce se daří, tak z toho mám asi
tu největší radost.
● Máte nějakého oblíbeného dramatika
nebo hru, kterou byste rád režíroval?

Jako představitel
Eliase obdařeného
fenomenálním sluchem

Mám i nemám. Nic konkrétního vám neprozradím…
● Zajímáte se o hudbu, působíte jako
diskžokej. Jakou hudbu nejčastěji hrajete a jakou posloucháte třeba ve volném čase?
Nejraději mám vlastně fúzi starého s novým, tak bych to asi nazval. Jinak ve volném čase poslouchám hudbu bez ohledu na
žánry. Věřím, že v každém se dá něco najít.
● Zbývá vám čas ještě na nějaké zájmy,
koníčky? Čemu se rád věnujete ve volném čase?
V poslední době mě hodně baví malovat.
Mám to asi po tátovi i po mámě, oni oba
vždycky malovali.
● Dáváte si novoroční předsevzetí a daří
se vám je plnit?

Novoročním předsevzetím se tak trochu
vyhýbám. Snažím se spíš dospět ke všemu
tak nějak sám od sebe, než si to jednou za
rok přikazovat.
● Co byste popřál čtenářům do nového
roku?
Ať jsou sami se sebou rádi.

Jacob Erftemeijer
Herec, režisér, dramaturg, hudebník
■ Narodil se v Nijmegenu v Nizozemsku, v Čechách vyrůstal od čtyř let.
■ Vystudoval herectví na Pražské konzervatoři pod vedením Jany Preissové
a Jaroslava Satoranského, poté vystudoval DAMU pod vedením Miroslavy
Pleštilové, Milana Schejbala a Michala
Pavlaty.
■ Během studií na konzervatoři
a DAMU hostoval v Divadle na Vinohradech, v Národním divadle moravskoslezském či v divadle Semafor.
Začal se zabývat i režií, podílel se na
vzniku mnoha inscenací jako dramaturg či autor hudby. Se svými spolužáky založil ZEA Luxurians Trio, kde
působí jako diskžokej.
■ Působil v Divadle Disk, v Komorní činohře, v MeetFactory, v Divadle na Vinohradech, ve Venuši ve Švehlovce,
v 3D Company, v Tygru v tísni, v Národním divadle moravskoslezském
a v Divadle Na Rejdišti.
■ Od roku 2015 je členem souboru
Švandova divadla. Hostuje v A studiu
Rubín, GeisslersHofcomoedianten
a Divadle Spektákl.
■ Zahrál si také ve ﬁlmu a v televizních
seriálech například Hořící keř, Jan Palach, Polda, Život a doba soudce
A. K. a další.

Jacob Erftemeijer před Švandovým divadlem
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doprava

Palackého most oslavil jubileum,

je mu 140 let
Významné životní jubileum oslavil těsně před Vánocemi
Palackého most. Původně nesl název Kamenný most
z Prahy na Smíchov, provoz na něm byl slavnostně zahájen
22. prosince 1878.
požděně dostane narozeninový
dárek, patří k pražským mostům,
které v nejbližších letech čeká zásadní rekonstrukce. Například teplotní měření a měření výškových rozdílů proběhnou už letos.
Jak připomíná pražská Technická správa
komunikací, Palackého most je zajímavý
hned z několika důvodů. Stavba spojující
kdysi industriální Smíchov s Novým Městem je vůbec prvním pražským mostem postaveným metodou kesonů a ustál už několik nárazů lodí.
Palackého most byl v pořadí třetí most
přes Vltavu a stavba vznikala v duchu národního obrození. Odtud tak pochází jeho
jméno – podle významného českého dějepisce Františka Palackého. Barevně stavba
odpovídala české trikoloře, protože pilíře
a klenby byly postaveny z modré žuly, zdi
z červeného pískovce a kužely zábradlí z bílého kararského mramoru.
„Při stavbě Palackého mostu byla v Praze vůbec poprvé využita metoda kesonů
pro konstrukci mostních pilířů, která pracuje na principu stejného tlaku vzduchu
v kesonu i ve vodě. Keson je takový dutý

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIE

O

kvádr bez dna, který se ponoří do vody a dá
se v něm normálně pohybovat. Dělají se
z něj výkopové práce, a to mnohem rychleji
než dříve dostupnými metodami. Svou
vlastní vahou pak keson průběžně klesá do
stavební jámy, a když klesne do dostatečně
zpevněného podloží, vyplní se betonem
a stane se součástí pilíře,“ popsal generální ředitel Technické správy komunikací
Petr Smolka.

Most v číslech
Most rostl pod vedením Josefa Reitera
a Bedřicha Münzbergera. V řeči čísel má
sedm kleneb a je 228 metrů dlouhý, od
roku 1883 přes něj jako přes první pražský
most vedla linka koněspřežné tramvaje,
v letech 1911 a 1912 se po něm procházel
dokonce i Albert Einstein, když v Praze vyučoval na Německé univerzitě. Během druhé světové války byl most poškozen leteckým bombardováním, proto se dočkal
několika oprav a byl navíc rozšířen na necelých 14 metrů.
Opravy se chystají i nyní, v roce 2019.
Patří totiž k pražským mostům, které potřebují obnovu. „Hned v lednu plánujeme

Palackého most, pohled z Jiráskova mostu na Vyšehrad
na most instalovat teploměry, které budou
sledovat, jak se most chová při změnách
počasí. Proběhnou i zatěžovací zkoušky,“
říká Petr Smolka. Do konce února by pak
mělo být zpracováno ještě 3D skenování,
z kterého vzejde podrobná dokumentace
konstrukce mostu. Ta totiž může být značně odlišná od dokumentace z 19. století.
Kompletní diagnostika, jejíž součástí je
i stavebně-historický průzkum, bude hotová v listopadu.
V polovině letošního roku chce správa
komunikací zajistit most před celkovou rekonstrukcí, dojde třeba k opravě pravého
chodníku, ukotvení a sanaci říms nebo zajištění konzol. To vše proběhne pod dohledem památkářů.

Palackého most

Palackého most z Hořejšího nábřeží
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■ Provoz na mostě byl slavnostně zahájen 22. prosince 1878.
■ Původně nesl název Kamenný most
z Prahy na Smíchov.
■ Palackého most byl v pořadí třetí
most přes Vltavu a stavba vznikala
v duchu národního obrození. Odtud
pochází jeho jméno – podle významného českého dějepisce Františka Palackého.
■ Barevně stavba odpovídala české trikoloře, protože pilíře a klenby byly postaveny z modré žuly, zdi z červeného
pískovce a kužely zábradlí z bílého kararského mramoru.

veřejný prostor

Pětka chce jednat
o úpravě projektu Smíchov City
terminál s velkokapacitním parkovištěm
V letošním roce má na Smíchově začít výstavba
P+R.
developerského projektu Smíchov City. Nové byty,
Byty, služby,
obchody i kanceláře
kanceláře a obchody vzniknou na místě smíchovského
Bydlení má v projektu v následujících lenákladového nádraží. Nová čtvrť Smíchov City bude
tech najít přes tři tisíce lidí, vyroste tady
zhruba 190 000 m ploch pro služby, nakuohraničena ulicemi Ostrovského, Nádražní, Dobříšskou
pování a kanceláře, které poskytnou moa Radlickou. Nový starosta páté městské části Daniel
derní zázemí pro 9000 pracovních míst.
Do toho, jak má nová čtvrť vypadat, se
Mazur (Piráti) chce však se společností Sekyra Group, která mohli
při několika příležitostech zapojit
i samotní obyvatelé páté městské části. Dali
za projektem stojí, jednat o úpravách.
2

y se mají týkat zejména dopravy ve
zmíněné oblasti, respektive dopravní
obslužnosti, konkrétně by starosta
Mazur rád v některých místech viděl rozšíření silnice o jeden pruh. Komunikace s developery na pětce byla jedním z bodů předvolebního programu nového starosty.
„Největší páku má samospráva, když je
úplně na začátku podávaná žádost územního plánu. Tehdy lze ovlivnit nejvíc. Když
je to ale vypořádáno, tak má městská část
téměř nulová práva. Když na to ale developer přistoupí, má městská část možnost
domluvit se formou memoranda, že developer něco splní výměnou za kladné stanovisko městské části k záměru developera.
Pokud je stanovisko záporné, tak to dokáže
velmi protáhnout celý proces stavebních

T

povolování,“ řekl k tématu developerů starosta Daniel Mazur.

Nové parky
i dopravní uzel
Projekt společnosti Sekyra Group počítá
s tím, že by měly vzniknout nové parky,
díky 1,4 hektaru parkových ploch a novým
alejím lemujícím všechny nově navržené
ulice se Smíchov City stane novou zelenou
čtvrtí.
Nový má být také dopravní uzel mezi vlakovým a novým autobusovým nádražím,
parkovištěm P+R, stanicí metra a tramvají.
Dálkové a příměstské autobusové linky se
mají přesunout z náměstí Na Knížecí do
prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská, čímž vznikne komplexní dopravní

najevo, že chtějí, aby se zde dalo normálně
žít, ne jen bydlet a že chtějí mít z nové výstavby prospěch.
Navrhli třeba, aby tady bylo hodně zeleně, aby bylo místo lépe propojeno s Radlicemi a oblastí Na Knížecí.
A ve svých připomínkách také nezapomněli na to, že ke spokojenému a plnohodnotnému bydlení patří i dobrá občanská vybavenost, tedy například menší prodejny
jako řeznictví či pekárny, ale i kavárny se
zahrádkami. Součástí projektu je základní
a mateřská škola.
Veřejnost stála i o možnost trávit na Smíchově volný čas, proto se objevily nápady
na venkovní posezení, veřejné šachové
stolky, sportovní dům a kulturní halu či
koncertní sál, ale i dětská hřiště pro malé
i starší děti.
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V5 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

INZERCE V5-0112

Rekonstrukce haly Smíchovského nádraží
začne letos

O plavební komoře na Smíchově bude jasno
do konce února

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začne v tomto
roce s opravou funkcionalistické nádražní budovy Smíchovského nádraží v Praze. Zároveň připravuje rekonstrukci celé smíchovské železniční stanice, při které
budou mimo jiné opravena tři nástupiště a vybudováno
čtvrté. S pracemi za 2,3 miliardy Kč chce správa železnic
začít ve druhé polovině roku 2021 a skončit by měly do

O zamýšlené nové plavební komoře u pražského Dětského
ostrova bude jasno do konce února. Do té doby má řízení
o stavbě ukončit magistrátní vodoprávní úřad, uvedl mluvčí
magistrátu Vít Hofman. Komoru chce budovat státní podnik
Povodí Vltavy (PV) kvůli nedostatečné kapacitě té současné. Naopak proti stavbě je Praha 5, jejíž stavební úřad stavbu loni zamítl. Povodí Vltavy má platné stanovisko EIA posu

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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servis
Nepoužité léky do koše
a popelnice nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního
svozu nebezpečných odpadů.

Sběr použitých olejů a tuků
■ Použitý olej lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech.
■ V každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech.

Kontejnery
společnosti Regios
ontejnery společnosti Regios a. s. hrazené z rozpočtu městské části Praha 5 budou přistavovány vždy
v pátek v dopoledních hodinách, nejpozději do 10.00 hodin, a následně dle potřeby měněny. Poslední odvoz bude
probíhat vždy v sobotu v odpoledních hodinách, nejpozději
v 15.00 hodin.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce

a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla a oleje), bioodpadu, stavebního odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů počítačů, chladniček,
mrazáků a sporáků.

1.–2. 2. 2019
■ Holyňská x Na Srpečku
■ Nad Turbovou x Na Stárce

1.–2. 3. 2019
■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)

8.– 9. 2. 2019
■ Pechlátova (u č. 16)
■ Urbanova (parkoviště pod
č. 20)

8.–9. 3. 2019
■ U Klavírky (proti č. 10)
■ Zahradníčkova (proti č. 16)

K

15.–16. 2. 2019
■ Musílkova x Schodová
■ Fráni Šrámka x Nad Husovými sady
22.–23. 2. 2019
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová alej a V Zálesí)
■ Kobrova (u č. 6)

15.–16. 3. 2019
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Nad Klikovkou (proti č. 11)
22.–23. 3. 2019
■ Nad Koulkou x Na Neklance
■ Donátova (u hřiště)
29.–30. 3. 2019
■ Česká x Urbanova
■ Nad Výšinkou x Na Hřebenkách

Kontejnery
společnosti Pražské služby
a každém stanovišti bude kontejner přistavený
pouze ve vymezeném
časovém úseku dle harmonogramu. Po uplynutí této doby
bude kontejner odvezen a již se
nebude vracet. Na každém stanovišti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání odpadu.
Obsluha dále zajistí, aby odevzdaný případně využitelný
odpad bylo možné předat k dalšímu využití. Obsluha kontejneru bude vybavena fotoaparáty a veškerá jednání mimo
nastavená pravidla budou zdokumentována a v případě nutnosti předána Městské policii.
Do kontejneru je možné odložit starý nábytek, koberce

N

a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského odpadu, nebezpečného odpadu
(jako jsou například autobaterie, zářivky, barvy, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpadu, stavebního odpadu, pneumatik, elektrospotřebičů, televizorů a PC monitorů, počítačů,
chladniček, mrazáků a sporáků. Objemné domácí odpady
je možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
města bezplatné.

1. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice

15. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Slivenecká x Kosořská

4. 2. 14.00–18.00 hod.
■ V Remízku x Voskovcova
■ Nový Zlíchov (u separace)

18. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)

5. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zdíkovská x Libínská
■ Kováků x Na Zatlance (popř.
Plzeňská pod most)
6. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zapova (proti č. 12)
7. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)
8. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská x Na Srpečku
11. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Pod Šmukýřkou (u č. 4)
■ Lumiérů x Barrandovská
12. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Grussova (za separací)
■ Štěpařská x Šejbalové
13. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Zahradníčkova (proti č. 34)
14. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Na Neklance č. 2 (popř. Nad
Koulkou 3–5)

19. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Ke Kotlářce (č. 14)
■ Pražského (u č. 608)
20. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Werichova (proti č. 17)
21. 2. 14.00–18.00 hod.
■ V Břízkách (proti č. 11)
22. 2. 14.00–18.00 hod.
■ U Železničního mostu x Nádražní
25. 2. 14.00–18.00 hod.
■ U Blaženky x Na Provaznici
■ Štěpařská x Šejbalové (parkoviště)
26. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Lumiérů x Barrandovská
■ U Nikolajky (za stadionem
u separace)
27. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)
28. 2. 14.00–18.00 hod.
■ Gabinova (slepá část)

www.vase5.cz
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školství

Úspěch dětí
ve Varšavě

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF
UK Drtinova se účastní projektu Zlatá kaňka – malování na
plátno s nevidomými dětmi. Škola patří mezi deset pražských
škol, které projekt vyzkoušely. Děti malují takzvanou Čečovou
metodou, kterou propaguje nadace Artevide. Spočívá v tom,
že se na plátno nanese speciální měkký nátěr, který připomíná
čokoládu, a pomocí pletací jehlice se do něj kresba vytlačuje.

řetí místo obsadili mladší
žáci FK Motorlet na
III. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje ve Varšavě. Úspěch byl znásoben tím,
že hráč týmu Oliver Fudali byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Celkově tým odehrál čtyři
utkání. Děti z Motorletu byly na
turnaj, který pořádá varšavská
městská část Žoliborz, pozvány
už podruhé. Sportovní akce při-

T

Školy pořádají
dny otevřených dveří
ákladní školy se připravují na dubnové zápisy do
prvních tříd. Řadu škol
v Praze 5 bude možné si ještě
před zápisem prohlédnout
v rámci dnů otevřených dveří.
Při nich se rodiče a děti mohou
dozvědět řadu zajímavostí
a někde i nahlédnout do vyučovací hodiny. Například Fakultní
základní škola s rozšířenou vý-

Z

ukou jazyků při PedF UK Drtinova pořádá den otevřených
dveří 6. února od 14.00 do
17.30 hodin. Co by mělo dítě,
které se chystá do první třídy,
umět a zvládnout, mohou rodiče zjistit díky pomůcce ministerstva školství pojmenované
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. K nalezení je na
webu ministerstva.

pomíná jedenáctiletého chlapce
Jedreka Szwajkerta, který
tragicky zemřel ve Žoliborzu
29. září 1944 během Varšavského povstání.

Změň sebe, změníš svět
Do projektu Změň sebe, změníš svět, který pomáhá dětem, se
zapojila Základní škola Barrandov ve spolupráci s Fondem
SIDUS. Jde o charitativní prodej na podporu a léčbu vážně nemocných dětí. Zakoupit bylo možné dětský časopis „Barevný
rok“, který je určen těm nejmenším čtenářům, pro starší děti
byly ke koupi magnetické záložky.

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
INZERCE V5-0108

facebook.com/VasePraha

INZERCE V5-0113

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Přidejte se!

INZERCE V5-0114

Jsme také na Facebooku

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!

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
SÍT PROTI HMYZU
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+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

INZERCE V5-0106

SUŠÁKY, ŽALUZIE
INZERCE V5-0107

PŘIPRAVILA RED, FOTO FK MOTORLET

Zlatá kaňka v Drtinově

cestování

Můj báječný týden na Krétě
Kréta, ostrov proslulý řeckými bájemi.
Místo, kde se zrodil nejvyšší řecký bůh
Zeus. Odehrává se zde i báje o Ikarovi. To
všechno mne nadchlo natolik, že jsem
místo pro dovolenou dál nehledala.

Nechte si poradit
s výběrem hotelu
Hotel je opravdu nádherný
a kromě písečné pláže poskytuje svým hostům i vlastní ba-

Chcete poradit
s dovolenou?
Zavolejte
Lence Kopecké,
specialistce na Řecko,
tel.: 702 011 404

First minute
za nejlepší ceny

Knóssos a Heráklion
a malebný Spinalonga
Půjčené auto vám dává svobodu v čase i místě. To jediné
má smysl. Zajedete si do archeologického parku Knóssos, kde
poznáte osudy mínojské civilizace. Prohlídka 4000 let starého paláce vám vezme dech. Asi

Heráklion je hlavním městem
a významným přístavem
řeckého ostrova Kréta
tisíc místností propojených
chodbami jako labyrint dokáže
člověka úplně pobláznit. Je potřeba si vydechnout a v některé
z mnoha místních taveren si dát
skutečný řecký salát – mimochodem překvapí vás, že s tou
evropskou verzí mnoho společného nemá, osvěžující tzatziky
a sklenku vína. Pokud nemáte
archeologie dost jako já, je podvečer pak ideální na návštěvu
Archeologického muzea v nedalekém Heráklionu.
Zážitek plný antiky na závěr
prohlídky letoviska – procházka městskými hradbami, které
vedou až k přístavu, a pevnosti.
Centrum města označuje lví
kašna. Směrem na východ od
hotelu jsem při cestách minula
ještě dva akvaparky (Acqua
Plus a Watercity Waterpark
Crete), kde byly už z dálky vidět
obří skluzavky. Tahle lákadla
pro mě moc nejsou, ale jsem si
jistá, že rodiny s dětmi je velmi
ocení. Naopak jsem neodolala
zastávce v místním krétském
akváriu. To množství druhů
všech vodních živočichů vám
ukáže, jak je příroda krásná.

Nejkrásnější
pláž s útesy
Projet ostrov autem vám nabídne příležitost zajet na asi
jednu z nejromantičtějších plá-

PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ, FOTO DEPOSITPHOTOS.COM

C

zén. Šokovala mě ale strava.
Místní kuchyně nabízí bohatý
bufet, kde můžete ochutnat
všechny lokální dobroty. V nabídce tak nechybí gyros, suvlaky ani musaka. Výběr rybích
pochoutek a plodů moře je pro
našince zdrcující. Vše, co znáte, a mnoho toho, co neznáte.
Gastronomie je samozřejmě
propojena s místním vínem.
V každém doušku cítíte silné
řecké slunce. To se v kombinaci
se západem slunce nad mořem
asi nikdy neomrzí.
Přestože autobus u hotelu zajišťuje komfortní dopravu, na
ostrově si prostě musíte půjčit
auto. Pokud jste tedy řidič, samozřejmě. Ceny jsou přívětivé,
velmi podobné těm našim a stačí vám jen náš řidičák. Jen trochu znervózní přístup místních. Auto vám půjčí, dokonce
ho přistaví až k hotelu. Když ho
ale chcete vrátit, dostanete jednoduchou a velmi znepokojivou
informaci. Nechte ho zaparkovaný před hotelem a klíče nechte uvnitř, my si ho nějak vyzvedneme. Ten pocit, když
každé ráno vstáváte a z okna
kontrolujete, jestli už je pryč…
A když pak skutečně zmizí, tak
se vám z hlavy nemůže dostat
myšlenka, jestli ho někdo ukradl, anebo si ho skutečně vyzvedli z půjčovny… Nic, pojďme dál
za veselejšími věcmi.

Kréta
od 4115 Kč
na vivu.cz
ží vůbec. Jmenuje se Matala a je
asi 70 kilometrů na jihozápad
od Heráklionu. Pláží najdete na
Krétě mnoho, ale pro mne byla
Matala absolutně bezkonkurenční. Písek, moře, útesy,
o které se rozbíjejí vlny, a zakřivené jeskyně.
Na závěr ještě jedna poznámka a rada zároveň. V Řecku je
slunce velmi silné. Kvůli tomu
je skoro všude i na ostrovech
často suchá tráva a keře. A proto tam také často hoří. A někdy
i hodně. Netřeba se ale ničeho
obávat a jen dát na dobré rady
místních, čemu se vyhnout. Panika a okamžité požadavky na
odjezd z ostrova, když zahlídnete někde plameny, je úplně
mimo. Dělejte vše jako místní,
kteří mají tisícileté zkušenosti.
Když vidíte požár a místní si dávají zvláštní řeckou kávu, v klidu se posaďte a dejte si ji také.
Hasiči to zvládnou a pro vás to
je jen neobvyklý zážitek.

www.vase5.cz
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estovky standardně propagují tento největší řecký ostrov jako ráj plný
nádherných písečných pláží, tajuplných pevností tisíce let starých, jeskyní a také archeologických nalezišť. A víte co? Ve
všech těch slibech ani trochu
nelžou.
Protože jsem ještě pořád nevyhrála v Sazce, koupila jsem si
dovolenou s velkým předstihem. Tak to vyjde nejlépe. Jako
svou základnu jsem si vybrala
hotel Sentido Blue Sea Beach,
který mi doporučila Lenka Kopecká z CA Vivu.cz. Jeho poloha
na okraji letoviska Stalida, ale
přitom jen čtyři kilometry od
měst Malia a Chersonissos je
perfektní tím, že je mimo hlavní centrum. Zároveň je ale přímo na pláži. Byla jsem nadšená, že přímo před hotelem je
zastávka autobusu, který vás
zaveze do hlavního města Heráklion nebo do letoviska Agios
Nikolaos. Rozhodně jsem chtěla něco vidět z bezbřehé historie, kterou je Kréta proslavená.

CENY NA KRÉTĚ
Jídlo v restauracích
Večeře v restauraci
226 Kč
Jídlo ve fast foodu
140 Kč
Menu v centru
365 Kč
Pivo točené 0,5 l
70 Kč
Potraviny v Řecku
Broskve 1 kg
103 Kč
Chléb 0,5 kg
22 Kč
Jablka 1 kg
38 Kč
Máslo
50 Kč
Mléko 1 l
32 Kč
Olivový olej 0,5 l
193 Kč
Rajčata 1 kg
3 Kč
Sýr, místní 1 kg
212 Kč
Vejce 12 ks
76 Kč
Zmrzlina
109 Kč
Víno
136 Kč
Nealko nápoje na Krétě
Cappuccino
54 až 75 Kč
Coca-Cola 0,33 l
36 Kč
Džus – 45
55 Kč
Voda 1,5 l
22 Kč

VAŠE DENTÁLNÍ HYGIENA V PRAZE 5

Bakteriální plak
Zánět dásně

Mozek

• odstranění zubního kamene
Srdce

• airﬂow

Plíce

• ﬂuoridaci zubů
Bakterie

Játra

• bělení zubů
• řešení zápachu z úst

Ledviny

• odstranění pigmentací
• sportovní chrániče
Krevní
oběh

Plod

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°
Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
gsm: +420 731 440 903 | e-mail: ordinace@arbesplus.cz

Umělý
kloub

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

www.arbesplus.cz

www.facebook.com/ArbesPlus

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou
do krevního řečiště, mohou být rozmístěny
do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”
Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

„I zdánlivě čisté zuby potřebují
pravidelně a profesionálně vyčistit!“
INZERCE V5-0103

